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LUIK 1:  Algemene bepalingen. 
 
Dit luik (1) is een overzicht van de algemene regels van Parantee-Psylos waarvan jullie lid zijn. Het 
geldt voor alle sporttakken. De sportspecifieke regels vind je in luik 2 en 3. 
 
 
1 Missie 
 
Parantee-Psylos creëert kansen zodat alle personen met een beperking volgens hun eigen behoeften, 
mogelijkheden en ambities, op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen 
doen. 
 
 
2 Definities recreatie en competitie  

(zie ook intern reglement, hoofdstuk 12, pagina 22) 
 

2 .1.  Recreatieve sportactiviteiten 
Deze sport -en beweegactiviteiten hebben:  

- een lagere instapvoorwaarde dan competitieve activiteiten; 
- geen classificatiesysteem; 
- mogelijks een competitief karakter door een eindscore, eindrangschikking, reglement en 

officials. 
 
2. 2.  Competitieve sportactiviteiten 
Deze sportactiviteiten hebben per definitie: 

- een duidelijke eindscore; 
- een duidelijke eindrangschikking; 
- competities die volgens een officieel reglement worden ingericht; 
- een classificatiesysteem, indien dit voor de G-sporttak is uitgewerkt;  
- opgeleide officials die de wedstrijden leiden;  
- deelnemers die voldoen aan een vooraf bepaalde norm qua sportief niveau, in geval van 

internationale wedstrijden. 
 
3 Deelname aan recreatieve of competitieve sportactiviteiten  

(zie ook intern reglement, hoofdstuk 2, pagina 6 & hoofdstuk 12, pagina 22) 
 
3. 1.  Door hun aansluiting of deelname aan de activiteiten en de werking van Parantee-Psylos en 
haar clubs aanvaarden alle clubs en hun leden, alsook de andere leden van de federatie de statuten, 
alle reglementen, de deontologische code en de algemene gedragscode van de sportfederatie en de 
bevoegdheid van de sportfederatie in sportieve, reglementaire, disciplinaire of tuchtrechtelijke, 
administratieve en juridische aangelegenheden. De clubs verbinden zich ertoe om hun leden op de 
hoogte te brengen van deze reglementen en deze ook op te leggen en af te dwingen. De reglementen 
en gedragscode van de sportfederatie zijn gepubliceerd op de website, inclusief het juridisch 
reglement. 
 
3. 2.  Deelname aan recreatieve sportactiviteiten. 
Om het recht te hebben deel te nemen aan de recreatieve sportactiviteiten van Parantee-Psylos, moet:  

- de actieve sporter lid zijn van Parantee-Psylos, tenzij de respectievelijke sportreglementen of 
deelnemingsvoorwaarden dit anders vermelden,  
- de club of de sporter de deelname aan de activiteit melden volgens de inschrijvings-
procedure van die activiteit, en 
- het juiste deelnamegeld betaald worden. 
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3 .3.  Deelname aan competitieve sportactiviteiten. 
Om het recht te hebben deel te nemen aan de competitieve sportactiviteiten van Parantee-Psylos 
moet:  

- de actieve sporter een beperking hebben, tenzij de respectievelijke sportreglementen dit 
anders vermelden;  
- de actieve sporter lid zijn van Parantee-Psylos, tenzij de respectieve sportreglementen dit 
anders vermelden;  
- de club of de sporter de deelname aan de activiteit melden volgens de inschrijvings-
procedure van die activiteit, en 
- het correcte deelnamegeld betaald worden. 

 
Voor de pure competities dient men ook volgende richtlijnen te respecteren – competitie  

- de actieve competitiesporter moet in het bezit zijn van een geldige nationale classificatie;  
- een sporter kan bij meerdere clubs aangesloten zijn maar mag tijdens eenzelfde seizoen niet 
uitkomen voor twee verschillende sportclubs (of sportteams) in eenzelfde reeks van een 
competitie;  
- een trainer mag niet gelijktijdig uitkomen voor twee verschillende sportclubs (of sportteams) 
in eenzelfde reeks van een competitie voor een bepaalde teamsport. 
 

3. 4.  Door hun deelname aan activiteiten van Parantee-Psylos gaan alle leden en andere 
belanghebbenden akkoord dat foto’s of bewegende beelden, genomen tijdens deze activiteiten, op de 
website of in publicaties van Parantee-Psylos of haar partnerorganisaties worden gebruikt. Als men 
hiermee niet akkoord gaat, kan dit gemeld worden aan het secretariaat van Parantee-Psylos via 
portretrecht (doc28). 
 
 
4 Commissie en competitie-management 

 (zie ook intern reglement,  hoofdstuk7, pagina 16) 
 
Voor de eigen G-sporttakken installeert Parantee-Psylos een commissie, bevoegd om de recreatieve 
en/of competitieve activiteiten te helpen organiseren in samenwerking met de competitiemanager/ 
competitiemanagement. De commissie bestaat uit 1 sporttakverantwoordelijke per club die de 
sporttak aanbiedt. 
Parantee-Psylos duidt ook een competitiemanager/competitiemanagement aan, bevoegd om 
breedtesportactiviteiten te organiseren in overleg met de bevoegde medewerker van Parantee-Psylos.  
Meer info in de aparte handleiding commissie en competitiemanagement. 
 
 
5 Classificatie (meer info in de aparte handleiding nationale classificatie) 
 
Parantee-Psylos coördineert de classificatie van competitiesporters met een fysieke, visuele of 
verstandelijke beperking in Vlaanderen, zowel van de eigen leden als van de leden van andere Vlaamse 
sportfederaties. 
 
Classificatie groepeert sporters in sportreeksen, volgens de impact van de beperking op de prestatie 
binnen de sporttak of sportdiscipline. Het classificatiesysteem draagt bij aan het waarborgen van 
eerlijke wedstrijdsport voor personen met een beperking omdat het vastlegt wie aan welke sporttak of 
–discipline mag meedoen in competitieverband. Het is een extra indeling bovenop die van gewicht, 
geslacht of leeftijd. Het zorgt er voor dat de invloed van de beperking in eenzelfde sportreeks zo 
gelijkwaardig mogelijk is.  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.parantee-psylos.be/uploads/documents/SD01_PP_Doc28_Portretrecht.docx
https://www.parantee-psylos.be/uploads/documents/20170905_Parantee-Psylos_Handleiding-commissie-en-competitiemanagement-G-sporttak.pdf
https://www.parantee-psylos.be/situering-classificatie
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6 Gezond sporten (zie ook intern reglement, hoofdstuk 13, pagina 24) 
 
Gezond sporten staat gelijk aan sporten op een verantwoorde en verantwoordelijke manier, meer 
bepaald in omstandigheden die in overeenstemming zijn met iemands fysiek, psychisch en sociaal 
welbevinden. 
  
Parantee-Psylos raadt elke sporter aan om de online vragenlijst op www.sportkeuring.be  in te vullen 
en rekening te houden met het daaropvolgende advies of een preventief sportmedisch onderzoek 
raadzaam is of niet. 
 
 

7 Ethisch sporten (zie ook intern reglement, hoofdstuk 13, pagina 25) 
 
De sportfederatie neemt actie zodat sporters alle kansen hebben om hun sport te beoefenen op een 
plezierige manier en in een veilige omgeving. Parantee-Psylos organiseert een laagdrempelig 
aanspreekpunt integriteit (API) voor haar clubs en leden en voert een integraal integriteitsbeleid 
(kwaliteit, preventie en reactie). Alle maatregelen hebben als doel om de bescherming van de fysieke, 
psychische en seksuele integriteit van personen continu te verbeteren, om risico’s te verkleinen en om 
incidenten te voorkomen en correct af te handelen.  
 
Parantee-Psylos beschikt over een algemene gedragscode opgesteld op basis van de geldende 
wetgeving en de richtlijnen van het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES). In de 
federatie is geen plaats voor seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag waardoor ook in de code 
bijzondere aandacht wordt besteed aan de beschrijving van ongepast gedrag.  
 
 

8 Antidoping (zie ook intern reglement, hoofdstuk 13, pagina 26) 
 
Als Vlaamse sportfederatie is Parantee-Psylos fundamenteel tegen het gebruik van doping en andere 
prestatiebevorderende middelen in de sport. Parantee-Psylos voert een preventief en reactief 
antidopingbeleid in lijn met het antidopingdecreet en de Wereld Antidoping Code. We ondersteunen 
actief dopingpreventie, onder meer door onze sporters hieromtrent geregeld te informeren en te 
begeleiden. De federatie streeft naar een dopingvrije sport en werkt daarbij nauw samen met NADO 
Vlaanderen. Parantee-Psylos is lid van het Vlaams Sporttribunaal. 
 
Door hun deelname aan activiteiten van Parantee-Psylos geven alle leden, clubs en begeleiders aan 
dat ze gaan voor een dopingvrije sport volgens de bepalingen in het antidopingdecreet en de Wereld 
Antidoping Code (WADA-Code). 
 
De antidopingregels zijn van toepassing op begeleiders, sportverenigingen en op zo goed als elke 
sporter, ongeacht hun niveau of het feit of ze al dan niet deelnemen aan wedstrijden. Parantee-
Psylos stelt een gids voor dopingvrije sportbeoefening ter beschikking van breedtesporters en 
elitesporters waarin de verplichtingen worden toegelicht. 
 
9 Geschillencommissie en beroepscommissie  

(zie ook juridisch reglement, artikel 2, pagina 6) 
 

De Geschillencommissie is bevoegd voor kennisname van beroepen tegen beslissingen genomen door 
het competitiemanagement voor de sporttakken in eigen beheer van Parantee-Psylos vzw. In dat geval 
treedt de Geschillencommissie op als beroepsinstantie, die in laatste aanleg een uitspraak velt. 
 
 
 
 
  

http://www.sportkeuring.be/
https://www.parantee-psylos.be/goed-bestuur
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LUIK 2:  Wedstrijdbepalingen 
Dit luik (2) is de vertaling van de internationale PARA SWIMMING-regels:  
https://www.paralympic.org/swimming/rules. Bij discussie geeft de Engelstalige versie op de IBSA-

website de doorslag. 

DEEL 1  Sportklasse 

HOOFDSTUK 1    Atleten met een fysieke beperking    S1 – 10  

Hoe hoger het nummer van de klasse, hoe lager de beperking. Met andere woorden, klasse 

S1 betreft atleten met een ernstige beperking en klasse S10 betreft atleten met een minimale 

beperking. 

 

HOOFDSTUK 2    Atleten met een visuele beperking   S11 – 13 

Klasse 11-13: afhankelijk van de ernst van de beperking behoort een AMH tot klasse 11 voor 

blindheid en 12 of 13 voor slechtziendheid. 

 

HOOFDSTUK 3    Atleten met een verstandelijke beperking   S14 

Klasse 14 is een in België erkende klasse voor atleten met een verstandelijke beperking die 

wensen te zwemmen in competitieverband. Klasse 14 wordt toegelaten binnen het 

competitieve circuit op voorwaarde dat de deelname gebeurt conform ‘Deel 2: 

Sporttechnisch Reglement’. 

 

HOOFDSTUK 4    Atleten met autisme     S15 

Klasse 15 is een in België erkende klasse voor atleten met autisme die wensen te zwemmen 

in competitieverband. Klasse 15 wordt toegelaten binnen het competitieve circuit op 

voorwaarde dat de deelname gebeurt conform ‘Deel 2: Sporttechnisch Reglement’. 

 

 

HOOFDSTUK 5 Atleten zonder een sportklasse    S16 

Klasse 16 is een in België erkende klasse voor te classificeren atleten en niet 

classificeerbare atleten. Klasse 16 wordt toegelaten binnen het competitieve circuit op 

voorwaarde dat de deelname gebeurt conform ‘Deel 2: Sporttechnisch Reglement’. 

- Te classificeren atleten: 
Personen met een beperking die nog geen functionele sportklasse hebben. Zij kunnen 

deelnemen aan het BK om een referentietijd te kennen maar worden gediskwalificeerd 

omwille van een niet geldige sportklasse.  

- Niet classificeerbare atleten: 
Personen met een fysieke, verstandelijke, visuele of auditieve beperking die niet aan de 

criteria van IPC beantwoorden maar in België toch in competitieverband kunnen zwemmen. 

Zij kunnen deelnemen aan het BK om een referentietijd te kennen maar worden 

gediskwalificeerd omwille van een niet geldige sportklasse. 

 

HOOFDSTUK 6 Atleten met een psychische kwetsbaarheid 

Deze atleten nemen enkel deel op recreatief niveau. 

https://www.paralympic.org/swimming/rules
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De competitieklasse van de atleet bestaat telkens uit één van bovenvermelde nummers voorafgegaan 

door een S (vrije slag, rugslag of vlinderslag), SM (individuele wisselslag) of SB (schoolslag). 

Bij de competitieklasse wordt telkens aangegeven of dit een ‘Review’ (wat betekent dat de AMH 

bovenvermelde sportklasse behaalt en dat hij/zij nogmaals uitgenodigd zal worden voor een 

classificatiesessie) of ‘Confirmed’ (wat betekent dat de AMH bovenvermelde sportklasse behoudt) 

sportklasse betreft.  

De AMH wordt als ‘Not Eligible’ verklaard indien zijn/haar beperking niet aan de internationale eisen 

voldoet die voor de zwemsport gesteld worden om toegelaten te worden tot de nationale en regionale 

competitiewedstrijden, georganiseerd door Parantee-Psylos, LHF en/of de reguliere partnerfederatie. 

Deze AMH kan dan deelnemen aan recreatieve wedstrijden of in de NE-competitieklassen. 

Een internationaal voorbeeld van de sportklassen en uitzonderingen is terug te vinden op de website 

van WPS: http://www.ipc-swimming.org/Classification.  

Op de website van Parantee-Psylos staat uitgelegd hoe een geldige Nationale sportklasse verkregen 

wordt.  

Een lijst van de Belgische atleten met hun sportklasse is terug te vinden op de website van Parantee-
Psylos en LHF.  

DEEL 2  Sporttechnisch WPS reglement en toepassing in België 

PART A – ALGEMEEN  

1. Definitie 

- Classificatie:  
het groeperen van sporters in sportklassen (zoals gedefinieerd in de IPC-classificatiecode voor 

sporters) op basis van de invloed die hun beperking heeft op fundamentele activiteiten in elke 

specifieke sport of discipline. Dit wordt ook "Atleetclassificatie" genoemd. 

- Classificatie Panel:  
een groep Classifiers, aangesteld door World Para Swimming, om de Sport Klasse en Sport 

Klasse Status te bepalen in overeenstemming met deze Classificatie regels. 

- Uitzonderingscodes:  
de codes van uitzonderingen worden door de classifiers aan de atleet toegekend en dienen alleen 

als leidraad voor de technische officials. De technische officials zullen hun functie uitvoeren 

volgens de technische sportreglement en handleiding en niet door de uitzonderingscodes. 

- Competitie:  
een reeks individuele evenementen die samen worden uitgevoerd door één organisatie (LOC: 

Lokaal Organisatie Comité) 

- Competitie Medische Verantwoordelijke:  
de persoon die door de LOC is aangesteld voor een IPC-wedstrijd en / of een World Para 

Swimming erkende competitie die verantwoordelijk is voor de implementatie van de World Para 

Swimming 'medische evenementendiensten'. 

- Wedstrijdreglement:  
de World Para Swimming Competitiereglement uiteengezet in deel C van dit reglement. 

- FINA:  
de Internationale Zwem Federatie  (Federation International de Natation) 

- FINA-regelement:  
Het Internationale Reglement van FINA. 

 

http://www.ipc-swimming.org/Classification
https://www.parantee-psylos.be/classificatie
https://www.parantee-psylos.be/classificatielijsten
https://www.parantee-psylos.be/classificatielijsten
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- Eerste optreden (deelname):  
de eerste keer dat een sporter deelneemt aan een evenement waarvan de afstand minimaal 

100 m moet zijn tijdens een wedstrijd in een bepaalde sportklasse, behalve voor sportlessen SB1- 

3 waarbij de afstand 50 meter mag zijn. 

- Internationale Federatie:  
een sportfederatie erkend door de IPC als de enige wereldwijde vertegenwoordiger van een sport 

voor atleten met een beperking die door de IPC de status van Para-sport heeft gekregen. De IPC 

en IOSD fungeren als een internationale federatie voor bepaalde Para-sporten. 

- Beperking:  
een fysieke, visuele of verstandelijke beperking. 

- IOC:  
het Internationaal Olympisch Comité. 

- IPC:  
het International Paralympisch Comité. 

- IPC-wedstrijden:  
Wereldkampioenschappen Parazwemmen en Wereld Para Swimming Regionale kampioen-

schappen. 

- IPC Games:  
de Paralympische Spelen en de Parapan Americaanse Spelen. 

- IOSD:  
Internationale organisatie van sport voor gehandicapten, een onafhankelijke organisatie die door 

de IPC is erkend als de enige wereldwijde vertegenwoordiger voor een specifieke groep van 

mensen met een beperking bij de IPC. 

- LOC:  
Local Organizing Committee - een organisatie aangewezen door World Para Swimming om een 

IPC-wedstrijd of World Para Swimming erkende Competitie te organiseren. 

- LOC verantwoordelijke Medische dokter:  
de medische arts aangewezen door de LOC voor een IPC-wedstrijd en / of World Para Swimming 

erkende Competitie. 

- Lange afstand:  
een wedstrijd die plaatsvindt in een zwembad van vijftig (50) meter. 

- Minimum kwalificerende normen (MQS):  
een lijst met racetijden, per evenement en sportklasse, die een atleet moet bereiken om deel te 

nemen aan de competitie. MQS-tijden worden gedefinieerd in de technische documentatie voor 

een specifieke wedstrijd. 

- Nationale Federatie:  
het nationale lid van een internationale federatie. 

- NPC:  
Nationaal Paralympisch Comité, het nationale lid van de IPC die de enige vertegenwoordiger is 

van sporters met een beperking in dat land of gebied. Dit zijn de nationale leden van de IPC. 

- Observatie in de Competitie beoordeling:  
de observatie van een atleet met een fysieke beperking of een intellectuele beperking in een 

wedstrijd door een classificatiepanel, zodat het classificatiepanel de vaststelling kan voltooien 

met betrekking tot de mate waarin de beperking van de atleet in aanmerking komt om de 

specifieke oefening uit te voeren die van fundamenteel belang zijn voor de sport. 
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- Official:  
gecertificeerd en geaccreditieerd door World Para Swimming. Raadpleeg Regel 10.2 voor een 

volledige lijst met functies van officials. 

- Parasport:  
een sport die valt onder de IPC-Atleten classificeringscode en door IPC erkend als een Para-sport. 

- Programma van evenementen:  
het programma van evenementen is een lijst van evenementen/ dagen in de volgorde waarin ze 

zullen worden gezwommen. 

- Publicatie van de officiële resultaten:  
een aangewezen gebied geïdentificeerd door de LOC en World Para Swimming aangewezen 

officials om de officiële resultaten uit te hangen. De plaats moet worden gecommuniceerd op de 

technische vergadering of in de wedstrijddocumentatie. 

- Scheidsrechter:  
de persoon die is aangesteld om te oordelen over World Para Swimming erkende Competitie.  

- Regels:  
De World Para Swimming-regels en -voorschriften bestaande uit de Algemene Bepalingen, de 

World Para Swimming Regulations en de World Para Swimming Competitie-regels. 

- Korte Baan:  
Een wedstrijd die wordt gezwommen in een vijfentwintig (25) meter zwembad 

- Sportklasse:  
Een categorie voor wedstrijden gedefinieerd door World Para Swimming op basis van de mate 

waarin een atleet de specifieke taken en activiteiten kan uitvoeren die een Parasport vereist. 

- Sportklasse status:  
Een aanduiding toegepast op een sportklasse om aan te geven in hoeverre een atleet kan worden 

verplicht om sporterevaluaties uit te voeren en/of te worden onderworpen aan een classificatie 

protest. 

- Ondersteunend personeel:  
Ondersteunend personeel omvat elke persoon aangewezen door een NPC om een atleet te 

helpen met logistieke of aanwijzingen. 

- Zwemwedstrijd samenstelling: 
o Evenement: bijvoorbeeld 100 m vrije slag heren S5 

o Sessie: Series of finales bestaan uit series of evenementen 

o Wedstrijd, kampioenschappen: Reeks van dagen met series en finales 

- Aantikker:  
Ondersteun personeel dat een atleet met een visuele beperking bijstaat wanneer zij het einde van 

het zwembad bereiken. 

- Aantiktoestel:  
Een toestel dat door een aantikker wordt gebruikt om een sporter met een visuele beperking te 

helpen wanneer zij het einde van het zwembad naderen. 

- Teamleider:  
Een geaccrediteerde teamfunctionaris die hun delegatie vertegenwoordigt. 

- Technische documentatie:  
Een document dat alle inschrijvingscriteria en wedstrijdreglementen beschrijft die niet zijn 

opgenomen in de Technische Reglementen en Reglementen van World Para Swimming 

(bijvoorbeeld MQS, lijst met gebeurtenissen, etc.). 
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- Technische Meeting:  
Een bijeenkomst voor alle teams die plaatsvindt voorafgaand aan IPC Games, IPC Wedstrijden en 

WPS Gehomologeerde Wedstrijden om Wedstrijdspecifieke logistieke info, regels en 

voorschriften mee te delen. 

- Medailleceremonie: 
Een protocollaire ceremonie voor elk evenement waarbij medailles worden toegekend aan de 

winnaars van de wedstrijd. 

- Visuele beperking:  
Een verslechtering van de oogstructuur, optische zenuwen of optische banen, of visuele cortex 

van de centrale hersenen die het zicht van een atleet negatief beïnvloedt. 

- WADC:  
World Anti-Doping Code. 

- WPS:  
World Para Swimming. 

- World Para Swimming Goedgekeurde Wedstrijden:  
Internationaal, nationaal en door de nationale federatie goedgekeurde wedstrijden voor de sport 

van Para-zwemmen die zijn goedgekeurd door World Para Swimming. 

- World Para Swimming Athlete-licentie:  
Een licentie uitgegeven door de IPC in overeenstemming met het IPC Atleet-licentieprogramma 

om atleten in staat te stellen deel te nemen aan IPC Games, IPC Wedstrijden en World Para 

Swimming Gehomologeerde Wedstrijden. 

- World Para Swimming Erkende Wedstrijden:  
IPC Games, IPC Wedstrijden, World Para Swimming Gehomologeerde Wedstrijden en World Para 

Swimming Goedgekeurde Wedstrijden. 

- World Para Swimming Gehomologeerde Wedstrijden:  
World Para Swimming World Series, World Para Swimming Wereldbekers en andere 

internationale wedstrijden van World Para Swimming bepaald door World Para Swimming. 

- World Para Swimming Technical Afgevaardigde:  
Een persoon aangewezen door World Para Swimming om toe te zien toezicht te houden op een 

World Para Swimming Erkende Wedstrijd en te verzekeren dat alle technische handelingen worden 

uitgevoerd in overeenstemming met deze reglementen. 

2. Algemene bepalingen 

2.1. Toepassingsgebied en toepassing 

2.1.1. Deze World Para Swimming-regels en -voorschriften omvatten de World Para Swimming 

regels (voorschriften) en de World Para Swimming Wedstrijd Regels (samen ‘deze regels’ 

genoemd) 

2.1.2. Deze regels zijn verplicht voor alle World Para Swimming Erkende Wedstrijden. 

2.1.3. Alle deelnemers (inclusief, maar niet beperkt tot, atleten en ondersteunend personeel, 

coaches, trainers, managers, tolken, teampersoneel, officials, medisch of paramedisch 

personeel) van alle erkende wedstrijden van World Para Swimming stemt ermee in 

gebonden te zijn aan deze regels als voorwaarde voor dergelijke deelname. 

2.1.4. De World Para Swimming Classificatieregels en -voorschriften zijn een integraal 

onderdeel deel van deze regels en zijn te vinden op de website van World Para 

Swimming. 
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2.1.5. Het IPC-handboek is een integraal onderdeel van het bestuur van de sport van Para 

zwemmen. 

2.1.6. Alle zaken die niet in deze regels worden behandeld, worden bepaald door de IPC in haar 

enige discretie. 

2.1.7. Deze regels zijn van kracht vanaf 1 januari 2018. 

2.2. Interpretatie 

2.2.1. Verwijzingen naar een ‘voorschrift’ zijn een voorschrift waarnaar in Deel B wordt 

verwezen. Verwijzingen naar een ‘regel’ betekenen een regel waarnaar wordt verwezen in 

Deel C van deze regels. Verwijzingen naar een ‘Bijlage’ betekent een Bijlage bij deze 

Regels. Termen in hoofdletters die in deze regels worden gebruikt, hebben de betekenis 

die eraan wordt gegeven in de sectie definities van deze regels. 

2.2.2. Opmerkingen die verschillende bepalingen van deze regels annoteren, worden gebruikt 

om deze regels te interpreteren. 

2.2.3. Koppen die in deze regels worden gebruikt, worden alleen voor het gemak gebruikt en 

hebben geen betekenis los van deze voorschriften en regels waarnaar ze verwijzen. 

2.2.4. Alle verwijzingen naar de woorden "hij", "zijn" of "hem" in deze regels betekenen ook de 

woorden "zij", "haar" of "haar". 

2.3. Bestuur 

2.3.1. Het IPC fungeert als de internationale federatie voor en regelt de sport van Para 

Swimming. Het voert deze verantwoordelijkheden uit onder de naam “World Para 

Swimming” 'en de term' World Para Swimming 'moet in deze regels worden gelezen als 

de IPC en vice versa. 

2.4. Auteursrechten van deze regels 

2.4.1. Deze regels zijn het auteursrechtelijk eigendom van IPC en zijn gepubliceerd in het 

belang van NPC's, atleten, officials en anderen die zich bezighouden in een officiële 

hoedanigheid van World Para Swimming. Deze regels kunnen worden herdrukt of 

vertaald door elke organisatie met een legitieme noodzaak om dit te doen, op 

voorwaarde dat IPC de mogelijkheid blijft hebben om zijn auteursrecht in de regels te 

doen gelden, inclusief het recht om aan te dringen op een overdracht aan IPC van het 

auteursrecht in elke vertaalde versie van deze regels. 

Elke andere organisatie moet de toestemming van de IPC verkrijgen voor herdruk, 

vertalen of publiceren van deze regels. 

2.4.2. De Engelse versie van deze regels wordt geaccepteerd als de officiële versie voor 

interpretatie. 

2.5. Wijzigingen van de regels 

2.5.1. Na afloop van elke Paralympische Spelen zal IPC een herziening doen van deze regels, in 

overleg met NPC's en alle relevante IOSD's (internationale organisatie voor sport voor 

mensen met een beperking), in overeenstemming met het IPC-handboek (op de IPC-

website). Alle wijzigingen moeten geïmplementeerd zijn vóór het begin van het tweede 

jaar na deze Paralympische Spelen. 
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2.5.2. Deze regels kunnen ook te allen tijde door de IPC worden gewijzigd, bijvoorbeeld 

wijzigingen in zaken met betrekking tot classificatie, de FINA-regels of waar World Para 

Swimming het anders noodzakelijk vindt om dit te doen. 

 

PART B – World Para Swimming Regulering 

3. World Para Swimming Erkende Wedstrijden 

3.1. Competitie niveaus 

3.1.1. World Para Swimming categoriseert competities op basis van hun schaal, grootte en 

aard om de toepasselijke vereisten voor elke Competitie te bepalen. 

3.1.2. De erkende niveaus van World Para Swimming zijn als volgt: 

IPC Games • Paralympische spelen 

• Parapan American Games 

IPC Wedstrijden • Wereld Para Swimming Kampioenschappen 

• Wereld Para Swimming Regionale Kampioenschappen 

World Para Swimming 
Gesanctioneerde Wedstrijden 

• Wereld Para Swimming World Series 

• Elke andere World Para Swimming internationale 

wedstrijden bepaald door World Para Swimming (zoals 

Youth Games, IOSD Games) 

World Para Swimming 
Goedgekeurde Wedstrijden 
 

• Internationale wedstrijden voor de sport van Para 

Swimming 

• Nationale wedstrijden voor de sport van Para Swimming 

• Nationale Federatie goedgekeurde wedstrijden 

• Alle andere competities voor de sport van Para Swimming 

bepaald door World Para Swimming 

 

3.2. Wedstrijd cyclus 

3.2.1. Tenzij anders bepaald door IPC, is de cyclus voor IPC Games, IPC Wedstrijden en World 

Para Swimming Gesanctioneerde Wedstrijden als volgt: 

Cyclus Wedstrijd 

Jaar 1 Wereld Para Swimming Kampioenschappen (50 m) 
Wereld Para Swimming World Series 

Jaar 2 Wereld Para Swimming Regionale Kampioenschappen (50 m) 
Wereld Para Swimming World Series 
Asian Para Games 

Jaar 3 Wereld Para Swimming Kampioenschappen (50 m) 
Wereld Para Swimming World Series 
Parapan American Games 

Jaar 4 Paralympische Spelen 
Wereld Para Swimming Regionale Kampioenschappen (50 m) 
Wereld Para Swimming World Series 
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3.3. Wedstrijd vereisten 

3.3.1. De organisatorische vereisten en wedstrijdkosten voor elk niveau van World Para 

Swimming Erkende wedstrijden (exclusief IPC Games) staan op de World Para 

Swimming website. 

3.4. Wedstrijd management 

3.4.1. IPC beheert alle IPC games 

Toepassing in België 

Alle wedstrijden worden georganiseerd onder het toezicht van BPC. 

 

3.4.2. World Para Swimming heeft het recht om alle IPC-wedstrijden en World Para Swimming 

Gesanctioneerde Wedstrijden te beheren. Het heeft ook het recht om toezicht te houden 

op alle door World Para Swimming goedgekeurde wedstrijden. De woorden wereld, 

regional and World Para Swimming mogen niet gebruikt worden in verband met Para 

Swimming evenementen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van World Para 

Swimming. Bovendien is IPC de eigenaar van alle rechten van welke aard dan ook met 

betrekking tot de termen "Paralympische" en de term "Para" wanneer geassocieerd met 

sport of andere IPC-activiteiten, het IPC-motto, vlag en hymne, het Paralympische 

symbool (drie Agitos-ontwerp) en alle andere handelsmerken, logo's en andere gebruikte 

tekens bedoeld om te worden gebruikt in de context van de Paralympische beweging. 

3.4.3. World Para Swimming zal deze regels toepassen voor alle World Para Swimming 

Erkende Wedstrijden. World Para Swimming is bevoegd voor elke aangelegenheidd die 

niet door de regels zijn toegewezen aan een andere persoon of entiteit (zoals een official 

of LOC). 

3.4.4. De evenementen, het evenementenprogramma en het wedstrijdformaat voor alle World 

Para Erkende zwemwedstrijden worden beschreven in de wedstrijdregels. 

3.5. Wedstrijdinschrijvingen 

3.5.1. Alle inschrijving voor deelname aan IPC-wedstrijden en World Para Swimming 

Gesanctioneerde wedstrijden moeten in overeenstemming zijn met deze regels en de 

inschrijvingscriteria zoals beschreven op de website van World Para Swimming. 

3.5.2. De inschrijvingscriteria en minimale kwalificatienormen voor IPC-games zijn 

gedefinieerd in de kwalificatiecriteria zoals beschreven op de IPC-website. 

3.5.3. De inschrijvingscriteria en minimale kwalificatienormen voor elke IPC-wedstrijd en World 

Para Swimming Gesanctioneerde Wedstrijden worden gedefinieerd in de 

kwalificatiecriteria zoals beschreven op de website van World Para Swimming. 

3.6. Erkenning van resultaten 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Niet erkend Erkend Erkend 
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3.6.1. World Para Swimming accepteert resultaten behaald bij World Para Swimming Erkende 

Wedstrijden door in IPC gelicentieerde atleten (in overeenstemming met voorschrift 4) 

uitsluitend voor de volgende doeleinden: 

3.6.1.1. Ranglijst World Para Swimming; 

3.6.1.2. World Para Swimming records; 

3.6.1.3. Het behalen van kwalificatienormen voor toegang tot IPC-games, IPC-

wedstrijden en World Para Swimming Gesanctioneerde Wedstrijden; en / of 

3.6.1.4. Toewijzing van NPC kwalificatieslots voor IPC Games en / of IPC Wedstrijden. 

3.7. Advertenties en reclame tijdens wedstrijden 

3.7.1. IPC bepaalt de advertentievereisten bij IPC Games. 

3.7.2. De advertentie voorschriften voor World Para Swimming Uniform en Uitrusting (op de 

website van World Para Swimming) geven een overzicht van de toegestane advertenties 

door World Para Swimming bij IPC Wedstrijden. Tijdens alle andere World Para 

Swimming Erkende Wedstrijden (behalve IPC Games) - tenzij er specifieke wedstrijd 

advertentievoorschriften bestaan - IPC, met goedkeuring van het IPC relevante LOC, zal 

de van toepassing zijnde advertentievereisten accepteren 

3.7.3. Voor alle erkende World Para Swimming Wedstrijden: 

3.7.3.1. lichaamsadvertenties (inclusief, maar niet beperkt tot, tatoeages en symbolen) 

zijn niet toegestaan; en 

3.7.3.2. Reclame voor tabak en/of alcohol is niet toegestaan. 

3.8. Anti-gokvereisten 

3.8.1. IPC kan anti-gokregels, beleid, codes en/of vereisten aannemen van tijd tot tijd, die 

bindend is voor alle deelnemers van World Para Swimming Erkende Wedstrijden. 

4. Deelnamevereisten en classificatie 

4.1. Deelnamevereisten - IPC Games 

4.1.1. IPC bepaalt de deelnamevereisten voor IPC-games 

4.2. Deelnamevereisten - IPC-wedstrijden en World Para Swimming Gesanctioneerde Wedstrijden 

4.2.1. Om te voldoen aan de deelnamevereisten om deel te nemen aan IPC Competitions en 

World Para Swimming Gesanctioneerde Wedstrijden moet een atleet: 

4.2.1.1. In het bezit zijn van een geldige IPC Athlete License die is uitgegeven in 

overeenstemming met de IPC Athlete Registratie- en licentieprogramma (op World 

Para Swimming website); 

4.2.1.2. Internationaal zijn geclassificeerd en een sportklasse gekregen hebben 

(anders dan niet in aanmerking (NE)) in overeenstemming met de World Para 

Swimming-classificatie Regels en voorschriften; 
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Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt/vt 1 jaar de tijd na de eerste 

deelname aan een 

competitie om nationale 

classificatie te behalen 

Enkel met geldige nationale 

classificatie 

 

4.2.1.3. Worden ingeschreven door hun NPC (of nationale federatie als een dergelijke 

verantwoordelijkheid is gedelegeerd geweest door het NPC), in beide gevallen 

moet het NPC een goede reputatie hebben bij IPC; 

4.2.1.4. Voldoen aan de nationaliteitsvereisten van het IPC nationaliteitsbeleid voor 

sporters (op de IPC-website); 

4.2.1.5. 12 jaar of ouder zijn (afhankelijk van de in de onderstaande tabel beschreven 

leeftijdscategorieën voor Youth Para Swimming Wedstrijden) op de eerste dag van 

de relevante wedstrijd; 

Leeftijdscategorie 
(leeftijd genomen op 
de eerste dag van de 
wedstrijd) 

Geslacht Minimum leeftijd Maximum leeftijd 

Man 12-16 Man 12 16 

Men 17-18 Man 17 18 

Vrouw 12-15 Vrouw 12 15 

Vrouw Vrouw 16 18 

 

4.2.1.6. niet worden geschorst of anderszins bestraft 

4.3. Deelnamevereisten - World Para Swimming Goedgekeurde Wedstrijden 

4.3.1. Om deel te nemen aan door World Para Swimming Goedgekeurde Wedstrijden moet een 

atleet voldoen aan de deelnamevereisten die zijn vastgelegd door het betreffende 

organisatiecomité of bestuursorgaan. 

4.4. Kwalificatievereisten 

4.4.1. Naast de hierboven beschreven deelnamevereisten moet een atleet ook voldoen aan de 

kwalificatievereisten, kwalificatiecriteria en alle van toepassing zijde inschrijvingsregels 

voor de sport om mee te doen aan World Para Swimming Erkende Wedstrijden 

4.5. Geslacht 

4.5.1. Behoudens voorschrift 4.5.3 hieronder komt een atleet in aanmerking om deel te nemen 

aan de herencompetitie als hij is: 

4.5.1.1. erkend als mannelijk in de wet; en 

4.5.1.2. in aanmerking komen om deel te nemen onder deze regels. 

4.5.2. Behoudens voorschrift 4.5.3 hieronder komt een atleet in aanmerking om deel te nemen 

aan de damescompetitie als ze is: 
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4.5.2.1. erkend als vrouwelijk in de wet; en 

4.5.2.2. in aanmerking komen om deel te nemen onder deze regels. 

4.5.3. World Para Swimming zal alle gevallen behandelen waarbij transgender atleten 

betrokken zijn in overeenstemming met de transgenderrichtlijnen van het IOC (zoals 

gewijzigd door het IOC van tijd tot tijd) en alle toepasselijke World Para Swimming-

voorschriften. 

4.5.4. De deelnamevereisten van personen die wettelijk zijn erkend als derde geslacht worden 

door IPC geval per geval, in overeenstemming met toepasselijke World Para Swimming 

voorschriften bekeken. 

4.6. Classificatie 

4.6.1. World Para Swimming bepaalt de World Para Swimming Erkende Wedstrijden waar 

internationale classificatie wordt aangeboden. Op zo’n Wedstrijden zullen classificaties 

voorafgaand aan de start de wedstrijden worden uitgevoerd in overeenstemming met de 

World Para Swimming Classificatieregels en voorschriften. 

4.6.2. Een atleet die niet is geëvalueerd door een World Para Swimming-classificatie Panel zal 

niet voldoen aan de deelnamevereisten (vastgelegd in deze voorschriften 4) om te deel 

te nemen in IPC Games, IPC Wedstrijden en World Para Swimming Gesanctioneerde 

Wedstrijden. 

 

5. Antidoping 

5.1. Antidopingvereisten 

5.1.1. De IPC-antidopingcode (te vinden op de IPC-website op) is van toepassing op alle IPC 

Games, IPC-wedstrijden en World Para Swimming Gesanctioneerde Wedstrijden. 

5.1.2. World Para Swimming goedgekeurde wedstrijden moeten worden uitgevoerd in 

overeenstemming met de antidopingregels van het betreffende bestuursorgaan en de 

WADC Internationale standaarden. Willekeurige dopingcontrole tijdens wedstrijden 

(alleen urine of urine en bloed) wordt ook aanbevolen bij dergelijke wedstrijden maar 

verplicht voor wereldrecordprestaties op de wedstrijden erkend door World Para 

Swimming. 

6. Medisch 

6.1. Medische vereisten 

6.1.1. De IPC Medische Code (te vinden op de IPC-website) is van toepassing op alle IPC 

Games, IPC Wedstrijden en World Para Swimming Gesanctioneerde wedstrijden. 

6.1.2. De medische en veiligheidsregels van het relevante bestuursorgaan zijn van toepassing 

op World Para Swimming Goedgekeurde wedstrijden. 

6.2. Medische verantwoordelijkheden 

6.2.1. In overeenstemming met de IPC Medische Code, zijn alle atleten die deelnemen aan IPC 

Games, IPC-wedstrijden en World Para Swimming Gesanctioneerde Wedstrijden 
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verantwoordelijk voor hun eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid en voor hun 

eigen medisch toezicht. 

6.2.2. Door deel te nemen aan IPC-games, IPC-wedstrijden of World Para Swimming 

Gesanctioneerde wedstrijden, erkend een atleet dat IPC en World Para Swimming vrij is 

van enige aansprakelijkheid voor enig verlies, letsel of schade die hij of zij kan lijden in 

verband met of ten gevolge van zijn of haar deelname aan classificatie en de relevante 

wedstrijd voor zover wettelijk toegestaan . 

6.2.3. Niettegenstaande de bovenstaande voorschriften 6.2.1 en 6.2.2 zullen NPC’s alle 

mogelijke inspanningen leveren om de lichamelijke en geestelijke gezondheid van alle 

atleten onder hun rechtsbevoegdheid te waarborgen voorafgaand aan hun deelname 

aan IPC Games, IPC Wedstrijden en World Para Swimming Gesanctioneerde 

Wedstrijden. 

6.2.4. Elke NPC is verantwoordelijk voor de juiste en doorlopende medische behandeling en 

opvolging van zijn atleten. Het wordt verder aanbevolen dat NPC's een periodieke 

gezondheidsevaluatie organiseren voor elke atleet die hij laat deelnemen aan een IPC 

Game, IPC Wedstrijd of World Para Swimming Gesanctioneerde Wedstrijd en dat NPC's 

een teamarts aanwijzen om al deze wedstrijden bij te wonen. 

6.2.5. De kamprechter heeft het recht om te verhinderen dat een atleet deelneemt als hij van 

mening is dat het gevaarlijk zou zijn voor de atleet om deel te nemen, inclusief waar de 

veiligheid van andere atleten, officials, toeschouwers en / of de wedstrijd in het gedrang 

komt. 

6.2.6. De allerhoogste prioriteit moet te allen tijde de bescherming van de gezondheid en 

veiligheid van zijn atleten, officials en toeschouwers zijn. De uitkomst van de betreffende 

competitie mag dergelijke beslissingen nooit beïnvloeden. 

6.3. Medisch forfait 

6.3.1. Bij alle IPC-games, IPC-wedstrijden en World Para Swimming Gesanctioneerde 

Wedstrijden moet het officiële World Para Swimming medische forfait-formulier (te 

vinden op de website van World Para Swimming) ingediende worden bij de World Para 

Swimming-kantoor om officieel de forfait van een atleet te vragen van de relevante 

competitie na het indienen van de definitieve inschrijvingen. 

6.3.2. Het medische forfait-formulier moet worden ondertekend door de sporter en de 

teamarts van de atleet. In het geval er geen teamarts is en als het team een 

overeenkomst heeft om de arts van een ander team te gebruiken, kan deze arts het 

formulier ondertekenen. Als alternatief kan de LOC Hoofd Medisch Doctor dit ook doen. 

6.3.3. Alle rubrieken van het medische forfait-formulier moeten worden ingevuld. 

6.3.4. Alle medische forfait-formulieren moeten minstens dertig (30) minuten voorafgaand aan 

het beging van de sessie van het relevante event worden ingediend. Als dit niet mogelijk 

is (bijvoorbeeld vanwege het ontstaan van een acuut letsel of ziekte binnen de dertig 

(30) minuten voorafgaand aan het relevante event) moet een verklaring verstrekt worden 

op het medische forfait-formulier. 

6.3.5. Een vertegenwoordiger van de IPC Medisch Comité, of een andere persoon bepaald door 

IPC / World Para Swimming, zal bepalen of een aanvraag tot medische forfait 
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geaccepteerd wordt. Deze beslissing is definitief zonder de mogelijkheid om te 

protesteren of in beroep gaan. 

6.4. Medische verzekering 

6.4.1. NPC's zijn verantwoordelijk voor passende medische voorzieningen en 

ziektekostenverzekeringen die hun respectievelijke delegaties voor World Para 

Swimming Erkende Wedstrijden dekken en (behoudens voorschrift 6.4.2 hieronder) voor 

de volledige duur van de relevante Wedstrijd, inclusief reizen van en naar dergelijke 

Wedstrijden NPC’s moeten desgevraagd een kopie van deze verzekering aan World Para 

Swimming voorleggen. 

6.4.2. Het is de verantwoordelijkheid van het LOC om in elk geval zorg te dragen voor 

medische ambulance voor noodgevallen, eerste hulpdiensten en dekking van 

ziektekostenverzekering te voorzien op alle IPC Games, IPC Wedstrijden en World Para 

Swimming Gesanctioneerde Wedstrijden. Het IPC Medisch Comité bepaalt en bewaart 

deze bijgewerkte praktische richtlijnen om LOC's te helpen bij het verstrekken van 

adequate medische informatie en diensten en het nemen van passende 

veiligheidsmaatregelen bij dergelijke wedstrijden. 

6.5. Medische en veiligheidsdiensten bij IPC Games, IPC Wedstrijden en World Para Swimming 

Gesanctioneerde Wedstrijden 

6.5.1. IPC is verantwoordelijk voor de uitvoering van de medische en veiligheidsdiensten voor 

IPC Games in overeenstemming met de relevante organisatie-overeenkomst. 

6.5.2. LOC's zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de medische en veiligheidsdiensten 

bij IPC Wedstrijden en World Para Swimming Gesanctioneerde Wedstrijden in 

overeenstemming met het toepassingsgebied van de Event Medische Diensten voor IPC-

sporters (die deel uitmaken van de organisatie-overeenkomst tussen IPC en het LOC). 

6.5.3. Een Wedstrijd Medisch Directeur moet door het LOC worden aangesteld voor elke IPC 

Wedstrijd en World Para Swimming Wedstrijden om de medische diensten 

veiligheidsvereisten voor te bereiden en te coordineren tijdens de relevante wedstrijd. De 

medisch en wetenschappelijk directeur van IPC is de contactpersoon tussen World Para 

Swimming en de Wedstrijd Medisch Directeur voor alle medische en 

veiligheidsgerelateerde zaken. De IPC Medische en Wetenschappelijk Director kan 

specifieke verantwoordelijkheden delegeren aan een persoon of personen naar eigen 

goeddunken. 

6.5.4. Bij alle IPC-wedstrijden en alle andere wedstrijden zal World Para Swimming een 

vertegenwoordiger aanduiden om de implementatie van deze en andere specifieke 

wedstrijd medische en veiligheidsregels te registreren. 

6.6. Medische diensten 

6.6.1. Bloed lactaat testen 

6.6.1.1. Elk land dat bloedlactaattests op een of meerdere atleten wil uitvoeren bij IPC 

Games en IPC Wedstrijden moet een formeel aanvraag indienen en het protocol 

volgen bepaald door World Para Swimming. 
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6.6.1.2. Het LOC zal voorzieningen bieden voor de veilige verwijdering van gebruikte 

naalden / scherpe voorwerpen en van verontreinigd afval in overeenstemming met 

lokale volksgezondheidswetten. 

6.6.2. Beschermend medisch verband 

6.6.2.1. Een atleet die wil deelnemen met beschermend medisch verband (afdekken 

voor bijvoorbeeld: open wond, decubitus, stoma, gevoelige huid) moeten 

toestemming krijgen van de kamprechter (in overleg met de medische 

afgevaardigde, indien aanwezig) voorafgaand aan het begin van elke sessie of 

vanaf het moment dat het beschermend medisch verband nodig is. Het overtreden 

van deze regel kan ertoe leiden dat de atleet wordt gediskwalificeerd en / of niet 

wordt toegestaan om verder deel te nemen aan de competitie. 

6.7. Intimidatie 

De waardigheid van elk individu moet worden gerespecteerd. Alle vormen van misbruik en / of 

intimidatie zijn verboden. De IPC-ethische code en het IPC-beleid inzake niet-opzettelijk geweld en 

misbruik (op de IPC-website) zijn van toepassing op alle World Para Swimming Erkende Wedstrijden. 

6.8. Autonomische dysreflexie 

Het IPC-beleid inzake autonome dysreflexie (op de IPC-website) is van toepassing op alle erkende 

wedstrijden van World Para Swimming. 

6.9. Hypoxische of hyperoxische kamers of tenten 

Het gebruik van hypoxische of hyperoxische kamers of tenten is verboden bij alle World Para 

Swimming Erkende Wedstrijden. 

6.10. Warmte 

Het IPC-warmtebeleid (op de IPC-website) is van toepassing op alle World Para Swimming Erkende 

Wedstrijden. 

6.11. Rookverbod 

Roken is verboden tijdens wedstrijden op alle locaties van World Para Swimming Erkende Wedstrijden. 

7. Technologie en uitrusting 

7.1. Fundamentele principes 

7.1.1. Het IPC-beleid voor sportuitrusting (te vinden op de IPC-website) is van toepassing op 

alle World Para Swimming Erkende Wedstrijden. 

8. Disciplinaire regels 

8.1. De IPC-ethische code en de World Para Swimming-gedragscode 

8.1.1. De IPC-ethische code en de World Para Swimming-gedragscode (beide op de IPC-

website op) is van toepassing op alle deelnemers van World Para Swimming Erkende 

Wedstrijden. 

8.1.2. Elke inbreuk op deze voorschriften wordt vastgesteld in overeenstemming met de 

procedures beschreven in de World Para Swimming-gedragscode. 
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9. Protesten en beroep 

9.1. Toepassingsgebied 

9.1.1. Protesten en beroepen met betrekking tot het toepassingsgebied worden bepaald in 

overeenstemming met de wedstrijdregels. 

9.2. Anti-doping 

9.2.1. Alle schendingen van antidopingregels, inclusief eventuele beroepen op dergelijke 

schendingen, worden bepaald in overeenstemming met de IPC-antidopingcode. 

9.3. Classificatie 

9.3.1. Protesten en beroepen met betrekking tot classificatie worden bepaald in 

overeenstemming met de World Para Swimming Classificatieregels en -voorschriften. 

 

PART C – WORLD PARA SWIMMING (WPS) WEDSTRIJD REGLEMENTEN 

HOOFDSTUK 1   TOEPASSING IN BELGIË 

Het sporttechnisch reglement zoals beschreven in ‘Deel 3 - Hoofdstuk 2’ is een letterlijke vertaling van 

het geldige IPC zwemreglement waarbij de toepassing in België voor recreatieve en competitieve 

wedstrijden en het Belgisch kampioenschap van elk afzonderlijk artikel telkens wordt toegelicht aan 

de hand van een kader: 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt/vt nvt/vt nvt/vt 

 

- “vt” = ‘van toepassing’, wat wil zeggen dat het IPC reglement VERPLICHT dient toegepast te 

worden. 

- “nvt” = ‘niet van toepassing’, wat wil zeggen dat het IPC reglement MAG  toegepast worden, 

maar dat dit niet verplicht is. 

Indien geen kader “Toepassing in België”, wordt het WPS reglement gevolgd. 

Indien kader op hoofdniveau, is deze ook van toepassing op alle sub niveaus. 

Alle documenten, besproken in het sporttechnisch IPC reglement, zijn te verkrijgen bij BPC, Parantee-

Psylos en LHF. Vertalingen van deze documenten, aangepast op nationaal niveau, zijn eveneens 

beschikbaar. Voor verdere toelichting kan men steeds terecht bij de betrokken sportfederatie. 

In geval van discussie geldt steeds het originele geldige Engelstalige IPC reglement, te raadplegen op 

de website van Parantee-Psylos (www.Parantee-Psylos.be) of LHF (www.handisport.be). 

 

 

 

https://www.parantee-psylos.be/
http://www.handisport.be/
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10. Algemene wedstrijd reglementen 

Deze reglementering is van toepassing voor de WPS Erkende Wedstrijden. 

10.1. Wedstrijdleiding 

10.1.1. Bij IPC Games en IPC Wedstrijden zal WPS de technisch afgevaardigde en indien 
nodig de assistent technisch afgevaardigde benoemen evenals een minimum aantal 
officials aanduiden om de competitie te leiden: 

• Kamprechter (2) 

• Verantwoordelijke voor de oproepkamer (1) 

• Zwemrechters (4) 

• Starters (2) 

• Hoofdkeerpuntrechter (2; 1 aan elk zwembadeinde) 

• Keerpuntrechters (1 aan elke einde van elke baan) 

• Baancommissaris (2) 

• Hoofdclassifier (1) en panel van classifiers indien van toepassing 

• Omroeper (1) (indien vereist door WPC) 
10.1.2. Voor WPC Erkende Wedstrijden zal WPC het panel van classifiers aanduiden indien 

van toepassing en het lokale organisatiecomité (LOC) zal een voldoende aantal 

technisch officials aanduiden. 

10.1.3. Voor IPC Games, IPC Wedstrijden en WPS Gehomologeerde Wedstrijden zal een lokaal 

organisatiecomité worden aangeduid om de wedstrijd te organiseren, onder het beheer 

van WPS. 

10.1.4. Het LOC is, met de goedkeuring van WPS, verantwoordelijk voor het leiden van de 

volledige wedstrijd, inbegrepen de installatie en beheer van de technische uitrusting en 

voorafgaand aan en tijdens de wedstrijd. 

10.2. Officials 

10.2.1. Technisch afgevaardigde (TA) en assistent technisch afgevaardigde (ATA) 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

TA niet vereist TA vereist; wordt aangeduid door 

het organisatiecomité 

TA vereist; wordt aangeduid door het 

organisatiecomité 

 

10.2.1.1. De technisch afgevaardigde is aangeduid door WPS voor alle technische 

zaken, voor de organisatie van de wedstrijd en om ervoor te zorgen dat alles 

verloopt volgens de regels en reglementeringen van WPS. 

10.2.1.2. Voor gezondheids- en veiligheidsredenen mag de technisch afgevaardigde, 

naar zijn of haar aanvoelen, extra uitzonderingscodes aan hem of haar toekennen. 

Deze codes zijn enkel van toepassing voor deze bepaalde wedstrijd en verschijnen 

niet in de World Para Swimming Classification Master List. 

10.2.1.3. De taken en verantwoordelijkheden van de assistent technisch afgevaardigde, 

indien aangesteld, worden bepaald door de technisch afgevaardigde.  
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10.2.2. Kamprechter 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Scheidsrechter vereist Scheidsrechter vereist Scheidsrechter vereist 

 

10.2.2.1. De scheidsrechter heeft de volledige controle en het volledige gezag over alle 

officials. Hij bevestigt hun aanstelling en deelt hen alle specifieke regelingen en 

kenmerken mee betreffende de wedstrijd. Hij zal de hand houden aan alle 

Wedstrijdreglementen en beslissen over alle vragen die betrekking hebben op het 

technische verloop van competitie indien het voorkomende feit niet behandeld is in 

de WPS Zwemreglementen. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt vt vt 

 

 

10.2.2.2. De scheidsrechter kan op elk ogenblik van de wedstrijd tussenkomen om het 

WPS zwemreglement toe te passen. Hij zal ook oordelen over alle technische 

protesten die verbonden zijn aan de competitie. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt vt vt 

 

10.2.2.3. De kamprechter zal indien nodig, over de aankomstplaatsen beslissen. Het 

raadplegen van Automatische Elektronische Installatie zal toegepast worden zoals 

omschreven in (10.10). 

10.2.2.4. Voor een goed verloop van de wedstrijd moet de scheidsrechter ervoor zorgen 

dat alle noodzakelijke officials aanwezig zijn op de hun toegewezen plaats. Hij zal 

vervangers aanduiden voor iedereen die, hetzij afwezig, hetzij in de onmogelijkheid 

is om zijn taak naar behoren uit te voeren, hetzij onbekwaam is. Hij zal tevens extra 

officials aanduiden indien hij dit noodzakelijk acht. 

10.2.2.5. Een diskwalificatie voor het starten voor het startsignaal moet worden gezien 

en bevestigd door zowel de starter als de kamprechter. 

10.2.2.6. De Kamprechter diskwalificeert elke atleet voor om het even welke inbreuk op 

het WPS Zwemregels en Reglementen die hij persoonlijk vaststelt. De Kamprechter 

kan tevens een atleet diskwalificeren voor een inbreuk op deze regels die hem 

gemeld word door andere officials. 
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Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt vt vt 

 

10.2.3. Toezichthouder controlekamer 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt vt 

 

10.2.3.1. De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de start 

en resultaatlijsten (inclusief forfait door medische reden, diskwalificatie, resultaat 

van protest, verandering van sportklasse). 

10.2.3.2. De verantwoordelijke moet toezicht houden op de automatische elektronische 

tijdopname alsook op het videotijdmetingsysteem.  

10.2.3.3. De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het nakijken van de resultaten 

op de computerprints. 

10.2.3.4. De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het nazien van de samenstelling 

van de aflossingswedstrijd en voor het rapporteren van te vroeg vertrek bij 

aflossingswedstrijden aan de scheidsrechter. 

10.2.3.5. De verantwoordelijke mag het videotijdmetingssyteem gebruiken om het te 

vroeg vertrek te bevestigen 

10.2.3.6. De verantwoordelijke houdt een overzicht bij van de atleten die niet deelnamen 

zonder een medisch attest voor te leggen. 

10.2.4. De Starter 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt vt - 

Kan gecombineerd worden met 

functie van aankomstrechter. 

vt - 

Kan gecombineerd worden met functie 

van aankomstrechter. 

 

10.2.4.1. De starter heeft de volledige controle over de atleten vanaf het ogenblik dat de 

kamprechter deze onder zijn bevoegdheid stelt (11.1.1) tot het ogenblik dat de 

wedstrijd begonnen is. De start dient gegeven te worden zoals beschreven in 11.1 

10.2.4.2. De starter zal alle onregelmatigheden tijdens de start rapporteren aan de 

kamprechter 
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10.2.4.3. De starter heeft het recht te beslissen of een start correct is. Deze beslissing 

blijft evenwel ondergeschikt aan de beslissing van de kamprechter. 

10.2.4.4. Bij de start van een reeks zal de starter aan een zijde van het zwembad op 

ongeveer vijf meter afstand van de startzijde van het zwembad zodat tijdopnemers 

het startsignaal kunnen zien en horen en zodat atleten het startsignaal kunnen 

horen. 

10.2.5. De baancommissaris 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt Nvt 

Persoon met ervaring te voorzien 

die onderstaande regels kent en 

indien nodig beroep doet op 

official. 

 

10.2.5.1. De baancommissaris verzamelt de atleten voor de aanvang van elke wedstrijd. 

10.2.5.2. De baancommissaris rapporteert elke misbreuk met betrekking tot reclame en 

zwempakken aan de kamprechter. De baancommissaris meldt aan de 

scheidsrechter indien een atleet die op de startlijst staat niet aanwezig is. 

10.2.6. Hoofdkeerpuntrechter 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Functie wordt opgenomen door 

(één van) de keerpuntrechter(s). 

Functie wordt opgenomen door (één van) 

de keerpuntrechter(s). 

 

10.2.6.1. De hoofdkeerpuntrechter is ervoor verantwoordelijk dat de keerpuntrechters 

hun taak naar behoren uitvoeren tijdens de competitie. Hij zal tevens de start, 

keerpunten en aankomsten observeren om de keerpuntrechters te assisteren.  

10.2.6.2. De hoofdkeerpuntrechter zal elke inbreuk van deze wedstrijdregels 

rapporteren aan de kamprechter op een diskwalificatieformulier dat de wedstrijd-, 

reeks-, baannummer en de vastgestelde overtreding bevat. 

10.2.7. Keerpuntrechters 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Minstens één keerpuntrechter aan 

de keerzijde van het zwembad 

Minstens twee keerpuntrechters aan de 

keerzijde van het zwembad 
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10.2.7.1. Aan elk uiteinde van het zwembad wordt één keerpuntrechter per baan en per 

kant aangesteld, dit om te verzekeren dat alle atleten de wedstrijdregels volgen na 

de start, bij elk keerpunt en bij de aankomst van elke wedstrijd. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Aankomstzijde: Functie wordt 

opgenomen door tijdopnemer; 

Keerpuntzijde: keerpuntrechter 

Aankomstzijde: Functie wordt 

opgenomen door tijdopnemer; 

Keerpuntzijde: keerpuntrechter 

 

10.2.7.2. De bevoegdheid van de keerpuntrechters aan de startzijde begint bij het 

startsignaal tot het beëindigen van de eerste armbeweging met de uitzondering 

van schoolslag waar het de 2de armbeweging betreft. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt vt vt 

 

10.2.7.3. De bevoegdheid van de keerpuntrechters begint voor elke keerpunt bij het 

begin van de laatste armslag voor het aantikken en eindigt bij het einde van de 

eerste armslag na het keerpunt met de uitzondering van schoolslag waar het de 

2de armbeweging betreft. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt vt vt 

 

10.2.7.4. De bevoegdheid van de keerpuntrechters bij de aankomst begint het begin van 

de laatste armslag voor het aantikken. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt vt vt 

 

10.2.7.5. Wanneer een rugslagstartrichel gebruikt wordt zal de keerpuntrechter bij de 

startzijde deze installeren en verwijderen. 

10.2.7.6. Tijdens individuele wedstrijden van 800 en 1500 m zal elke keerpuntrechter 

aan de keerpuntzijde van zijn baan het door de atleet reeds afgelegde aantal banen 

noteren, en tevens de atleet informeren over het nog door hem te zwemmen aantal 

banen. Dit doet hij aan de hand van ‘tussenafstandkaarten’. Semi elektronische 

tijdmeting mag worden gebruikt, inclusief onderwaterscherm. 
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10.2.7.6.1. Elke keerpuntrechter aan de startzijde zal een waarschuwingssignaal 

geven aan de atleet in zijn baan wanneer die nog twee lengtes plus 5m dient 

af te leggen voor de aankomst van individuele wedstrijden 800 meter en 

1500 meter. Dit signaal mag herhaald worden na het keerpunt tot de atleet 

het 5m merk op de baantouwen bereikt. Het signaal kan gegeven worden 

door middel van een fluit of een bel. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Taak wordt uitgevoerd door tijd-

opnemer. 

Taak wordt uitgevoerd door tijdopnemer. 

 

10.2.7.6.2. Voor atleten auditieve beperking, zal de keerpuntrechter een visueel 

waarschuwingssignaal geven wanneer de atleet in zijn baan nog twee 

lengtes dient af te leggen alvorens aan te komen in individuele wedstrijden 

van 800m en 1500m. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Taak wordt uitgevoerd door tijdopnemer Taak wordt uitgevoerd door tijdopnemer 

 

10.2.7.6.3. Voor atleten die blind of slechtziend zijn, zal de keerpuntrechter de 

aantikker verwittigen wanneer de atleet in zijn baan nog twee lengtes en 15m 

dient af te leggen alvorens aan te komen in individuele wedstrijden van 800m 

en 1500m. Het is de verantwoordelijkheid van de aantikker om de atleet erop 

te wijzen dat hij aan de laatste twee lengtes begint. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Taak wordt uitgevoerd door tijdopnemer. Taak wordt uitgevoerd door tijdopnemer. 

 

10.2.7.6.4. De keerpuntrechter zal elke overtreding rapporteren aan 

hoofdkeerpuntrechter op een diskwalificatieformulier, met vermelding van 

het event, het baannummer en de vastgestelde overtreding. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt De keerpuntrechter en de starter 

rapporteren elke overtreding aan de 

kamprechter, met vermelding van het 

event, baannummer en overtreding. 

De keerpuntrechter en de starter 

rapporteren elke overtreding aan de 

kamprechter, met vermelding van het 

event, baannummer en overtreding. 
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10.2.8. Zwemrechter 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Functie wordt opgenomen door starter 

en scheidsrechter. 

Functie wordt opgenomen door starter en 

scheidsrechter. 

 

10.2.8.1. Aan elk uiteinde van het zwembad wordt één zwemrechter aangesteld. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt nvt 

 

10.2.8.2. Elke zwemrechter gaat na of de regels betreffende de zwemstijl van het 

bepaalde event worden nageleefd. Hij staat de keerpuntrechters bij door ook de 

starten, keerpunten en aankomsten te observeren. 

10.2.8.3. De zwemrechter zal erop toezien dat de regel 11.8.8 wordt toegepast. 

10.2.8.4. De zwemrechter zal elke overtreding rapporteren aan de scheidsrechter op 

een diskwalificatieformulier ondertekende kaarten, met vermelding van het event, 

het baannummer en de overtreding niet van toepassing voor België. 

10.2.9. Hoofdtijdopnemer 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Functie wordt opgenomen 

door kamprechter 

Functie wordt opgenomen 

door kamprechter 

Functie wordt opgenomen door 

kamprechter 

 

10.2.9.1. De hoofdtijdopnemer duidt de zitplaatsen aan van alle tijdopnemers en de 

baan waarvoor zij verantwoordelijk zijn. 

10.2.9.2. De hoofdtijdopnemer moet van de tijdopnemers van elke baan een kaart 

ontvangen waarop de opgenomen tijden staan. Indien nodig mag hij de chrono’s 

controleren. 

10.2.9.3. De hoofdtijdopnemer noteert of controleert de officiële tijd op de kaart van 

elke baan en brengt die over aan de scheidsrechter. 

10.2.9.4. Wanneer er slechts één (1) tijdopnemer per baan beschikbaar is, moet een 

extra tijdopnemer worden aangewezen voor het geval dat een chronometer niet 

zou werken. Tevens dient de hoofdtijdopnemer de tijd van de winnaar van elke 

reeks op te meten. 
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10.2.10. Tijdopnemers 

10.2.10.1. Elke tijdopnemer neemt de tijd op van de atleet die zwemt in de hem 

toegewezen baan, en dit in overeenkomst met XXX 

10.2.10.2. Elke tijdopnemer start zijn chrono op het startsignaal, en stopt de tijd wanneer 

de atleet in zijn baan de wedstrijd beëindigt. De tijdopnemers kunnen van de 

hoofdtijdopnemer de opdracht krijgen tussentijden te noteren in wedstrijden van 

meer dan 100 m. 

10.2.10.3. Onmiddellijk na de wedstrijd noteren de tijdopnemers hun vastgestelde tijd op 

de kaart, overhandigen deze aan de hoofdtijdopnemer en indien gevraagd, 

presenteren zij hun chrono ter controle. Zij zetten hun chrono’s slechts op nul 

nadat de scheidsrechter een kort fluitsignaal geeft ter aanduiding van het volgende 

event. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Kaarten worden opgehaald door 

vrijwilliger; 

Chrono’s worden gecontroleerd door 

kamprechter, of door verantwoordelijke 

aangesteld door scheidsrechter  

Kaarten worden opgehaald door 

vrijwilliger; 

Chrono’s worden gecontroleerd door 

kamprechter, of door verantwoordelijke 

aangesteld door scheidsrechter 

 

10.2.11. Aankomstrechters – Indien vereist door World Para Swimming 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Taak wordt opgenomen door starter Taak wordt opgenomen door starter 

 

10.2.11.1. Na elke wedstrijd rapporteert de aankomstrechter de plaats van de atleten aan 

de kamprechter 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt nvt 

 

10.2.12. Beslissingen van Officials 

10.2.12.1. Tenzij ander vermeld in dit reglement mag elke official een beslissing nemen 

volgens het reglement; autonoom en onafhankelijk van elke ander official. 

10.2.13. Hoofdclassifier en panel van classifiers 

10.2.13.1. De verantwoordelijkheden en plichten van het panel van classifiers zijn in 

detail beschreven in de World Para Swimming Classification Rules and 

Regulations. 

https://www.paralympic.org/swimming/classification
https://www.paralympic.org/swimming/classification
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10.3. Wedstrijdsamenstelling 

10.3.1. Vier (4) wedstrijdsamenstellingen zijn mogelijk 

10.3.1.1. “Single class event”, evenement voor 1 sportklasse met 1 inschrijvingslimiet 

waarbij één (1) reeks medailles wordt uitgereikt 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Nvt. 

Niet te gebruiken in België 

Nvt. 

Niet te gebruiken in België 

 

10.3.1.2. “Single class event”, evenement voor 1 sportklasse waarbij de specifieke 

technishe documentatie toestaat dat andere sportklasses deelnemen. Elke 

sportklasse heeft hierbij zijn eigen inschrijvingslimiet. Één (1) reeks medailles 

wordt uitgereikt op basis van tijden. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Nvt. 

Niet te gebruiken in België 

Nvt. 

Niet te gebruiken in België 

 

10.3.1.3. “Multi class event” evenement voor meerdere sportklasses, elk met zijn eigen 

inschrijvingslimiet (als beschreven in de technische documentatie). Medailles 

worden uitgereikt voor elke sportklasse. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Nvt. 

Niet te gebruiken in België 

Nvt. 

Niet te gebruiken in België 

 

10.3.1.4. “Point system multiple class event”, evenement voor meerdere sportklasses, 

elk met zijn eigen inschrijvingslimiet (als beschreven in de technische 

documentatie). Medailles worden uitgereikt op basis van punten. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Vt. 

Verplicht gebruik te maken van het 

multi-disability systeem op basis van 

IPC Points. 

Vt. 

Verplicht gebruik te maken van het 

multi-disability systeem op basis van 

IPC Points. 
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10.3.2. Met uitzondering van atleten in sportklasses S10, SB9, SM10, S/SB/SM13 en 

S/SB/SM14 en wanneer een evenement niet is opgenomen in het wedstrijdprogramma 

of wanneer er minder dan het vereisten aantal inschrijvingen zijn in een evenement kan 

de technische documentatie toestaan dat sporters deelnemen in een evenement in 

dezelfde zwemstijl en afstand van een hogere sportklasse, indien beschikbaar. De atleet 

behoudt zijn sportklasse voor dit evenement. 

10.4. Evenement en programma van evenementen 

10.4.1. World Para Swimming selecteert voor elke wedstrijd events uit onderstaande lijst van events: 

Individuele wedstrijden: 
50m Vrije slag  S1 - 13 
100m Vrije slag  S1 - 14 
200m Vrije slag  S1 - 5, S14 
400m Vrije slag  S6 - 14 
50m Rugslag  S1 - 5 
100m Rugslag  S1-2, S6 - 14 
50m Schoolslag  SB1 - 3 
100m Schoolslag  SB4 – SB9, SB11- 14 
50m Vlinderslag  S2 - 7 
100m Vlinderslag  S8 - 14 
75m Ind. Wisselslag  SM1 - 4 (korte baan zonder vlinderslag) 
100m Ind. Wisselslag  SM5 - 13 (enkel korte baan) 
150m Ind. Wisselslag  SM1 - 4 (zonder vlinderslag) 
200m Ind. Wisselslag  SM5 - 14 
 
Aflossing (zie reglementen 11.7.7, 11.7.8 n 11.7.9) 
4 x 50m Vrije slag  Max 20 punten voor S1-10 
4 x 100m Vrije slag  Max 34 punten voor S1-10 
4 x 100m Vrije slag  S14 
4 x 50m Wisselslag  Max 20 punten voor S1-10 
4 x 100m Wisselslag  Max 34 punten voor S1-10 
4 x 100m Wisselslag  S14 
4 x 100m  Vrije slag  Max 49 punten voor S11-13 
4 x 100m  Wisselslag  Max 49 punten voor S11-13 
Mixed 4 x 50m Vrije slag  Max 20 punten voor S1-10 
Mixed 4 x 50m Wisselslag  Max 20 punten voor S1-10 
Mixed 4 x 100m Vrije slag  S14 
Mixed 4 x 100m Vrije slag  Max 49 punten voor S11-13 
Mixed 4 x 100m Wisselslag  Max 49 punten voor S11-13 
 
Voor Open Water:  
5km Open Water wedstrijd  S1-10, S11-13 en S14 
 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Nvt 

Echter kunnen er enkel 

evenementen aan het wedstrijd-

programma worden toegevoegd 

waarvoor de combinatie zwemstijl 

en handicapklasse erkend is door 

WPS (zie onderstaande lijst)  

Vt 

Blauwe arcering kan vrij worden 

toegevoegd naar keuze van de 

organisator 
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Individuele wedstrijden: 

  IPC BPC (Parantee-Psylos/LHF) 

50m Vrije slag S1-S13 S1-S13, S16 

100m Vrije slag S1-S14 S1-S14, S16 

200m Vrije slag S1-S5, S14 S1-S5, S14 

400m Vrije slag S6-S14 S6-S14, S16 

50m Rugslag S1-S5 S1-S5 

100m Rugslag S1-S2,S6-S14 S1-S2,S6-S14, S16 

50m Schoolslag SB1-SB3 SB1-SB3 

100m Schoolslag SB4-SB14 SB4-SB14, SB16 

50m Vlinderslag S2-S7 S2-S7 

100m Vlinderslag S8-S15 S8-S15, S16 

75m Wisselslag SM1-SM4 (korte baan, zonder 

vlinderslag) 

SM1-SM4 (korte baan, zonder 

vlinderslag) 

100m Wisselslag SM5-SM13 (enkel korte baan) SM5-SM13, SM16 (enkel korte 

baan) 

150m Wisselslag SM1-SM4 (zonder vlinderslag) SM1-SM4 (zonder vlinderslag) 

200m Wisselslag SM5-SM14 SM5-SM14, SM16 

 

Aflossingswedstrijden: 

4 x 25m Vrije slag Maximum 28 punten voor S1-S10, S16 (tot 18 jaar, enkel korte baan) 

4 x 50m Vrije slag Maximum 28 punten voor S1-S10, S16 (tot 18 jaar, enkel lange baan) 

4 x 50m Vrije slag Maximum 20 punten voor S1-S10, S16 

4 x 50m Vrije slag Maximum 34 punten voor S1-S14, S16 (enkel korte baan) 

4 x 50m Vrije slag S14 

4 x 

100m 

Vrije slag Maximum 34 punten voor S1-S10, S14, S16 

4 x 

100m 

Vrije slag Maximum 34 punten voor S1-S14, S16 

4 x 50m Wisselslag Maximum 20 punten voor S1-S10, S16 

4 x 50m Wisselslag Maximum 34 punten voor S1-S14, S16 

4 x 

100m 

Wisselslag Maximum 34 punten voor S1-S10, S14, S16 

4 x 

100m 

Vrije slag Maximum 49 punten voor S11-S13 

4 x 

100m 

Wisselslag Maximum 49 punten voor S11-S13 

 

Open water wedstrijden: 

1km Open water S1-S10, S11-S13, S14, S16 

5km Open water S1-S10, S11-S13, S14, S16 
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10.4.1.1. Leeftijdscategorieën 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt vt 

 

Categorie Leeftijd 

Eendjes 9 t.e.m. 10 jaar 

Benjamins 11 t.e.m. 12 jaar 

Miniemen 13 t.e.m. 14 jaar 

Kadetten 15 t.e.m. 16 jaar 

Junioren 17 t.e.m. 18 jaar 

Senioren +18 jaar 

 

De leeftijd van de deelnemer op 1 januari van het jaar waarin het BK gehouden wordt zal gelden als 

referentiedatum voor de leeftijdscategorie waarin hij of zij moet zwemmen. 

 

Voor alle jeugdcategorieën wordt er volgens multidisability gezwommen. De zwemmers met 

classificatie S1 t.e.m. S6 zwemmen daarbij samen in één wedstrijd en de zwemmers met classificatie 

S7 t.e.m. S10 in een tweede. Zo zijn er twee medaille-events voor elke jeugdcategorie. De beste 

jaarprestaties worden daarbij gebruikt om de multidisability-berekening te maken. 

Wanneer het deelnemersaantal lager is dan 8 worden de reeksen meteen de finales.  

10.4.2. De lijst van wedstrijden en het definitieve programma kan veranderen tot de laatste 

inschrijvingscontrole is afgewerkt. Het WPS behoudt zich het recht om medaille 

uitreikingen aan het programma toe te voegen zolang werd voldaan aan de criteria 

voldaan aan de technische documentatie op basis van de sportklasse voorafgaand aan 

de wedstrijd. 

10.5. Inschrijvingslimieten (MQS) 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt  

Indien organisatie beslist om met 

MQS te werken, dient organisator 

deze zelf te bepalen 

Wordt bepaald door BPC 

 

10.5.1. De inschrijvingslimieten worden gedefinieerd door WPS voor IPC Games, IPC 

Wedstrijden en WPS Gehomologeerde Wedstrijden en gepubliceerd in de technische 

documentatie. 

10.5.2. Alle atleten moeten aan de inschrijvingslimieten voldoen om in aanmerking te komen 

om deel te nemen, behalve als ze een wild card krijgen. 
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10.5.3. Inschrijvingslimieten zullen geverifieerd worden door WPS en kunnen enkel 

gezwommen worden op WPS goedgekeurde wedstrijden. Tussentijden worden niet 

geaccepteerd. 

10.5.3.1. Kwalificatietijden worden herkend ongeacht de sportklasse. Zelfs wanneer de 

atleet wijzigt van sportklasse worden alle kwalificatietijden herkend. 

10.5.4. Kwalificeren om deel te nemen aan lange baan wedstrijden houdt in dat een atleet de 

kwalificatietijd bereikt in een erkend 50 m bad (lange baan). 

10.5.5. Kwalificeren om deel te nemen aan korte baan wedstrijden houdt in dat een atleet de 

kwalificatietijd bereikt in een erkend 25 m bad (korte baan of 50m bad (lange baan). 

10.6. Forfaits 

10.6.1. Onderworpen aan reglement 10.13.4, is een medisch forfait het enige toegestane 

forfait voor een event tijdens WPS erkende wedstrijden nadat de inschrijvingen zijn 

afgesloten. 

10.7. Begeleiders 

10.7.1. Begeleiders zijn niet bevoegd om atleten te coachen of te masseren. Wanneer zij in de 

wedstrijdzone of de oproepkamer zijn, mogen zij geen zichtbare chronometers, 

radiocommunicatietoestellen, rugzakken of andere zakken bij zich hebben. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Vt 

Met uitzondering van chronometers; 

echter mogen deze chronometers niet 

actief gebruikt worden. 

Het actief gebruiken van een 

chronometer dient buiten de 

wedstrijdzone te gebeuren. 

Vt 

Met uitzondering van chronometers; 

echter mogen deze chronometers 

niet actief gebruikt worden. 

Het actief gebruiken van een 

chronometer dient buiten de 

wedstrijdzone te gebeuren. 

 

10.7.2. Begeleiders zijn enkel bevoegd om een atleet bij te staan in de wedstrijdzone als dat is 

opgenomen in de World Para Swimming Classification Master List. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Vt 

Opgenomen in nationale 

sportklasselijst  

Indien geen rolstoel: maximaal 1 

begeleider 

Indien rolstoel: maximaal 2 

begeleiders 

Indien VI: maximaal 2 

begeleiders 

Vt 

Opgenomen in nationale 

sportklasselijst 

Indien geen rolstoel: maximaal 

1 begeleider 

Indien rolstoel: maximaal 2 

begeleiders 

Indien VI: maximaal 2 

begeleiders 

https://www.paralympic.org/swimming/classified-athletes
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10.7.3. Begeleiders kunnen nodig zijn om aan een atleet met een visuele beperking 

aanwijzingen te geven met een enkele of dubbele aantikking. Deze procedure wordt 

‘aantikken’ genoemd en de begeleider wordt als ‘aantikker’ aangeduid. Indien aantikken 

nodig is aan beide uiteinden van het zwembad, moet gebruik gemaakt worden van 2 

afzonderlijke aantikkers, één (1) aan elke zijde van het zwembad. 

10.7.3.1. Voor S11, SB11 en SM11 atleten zijn aantikkers verplicht bij elk keerpunt en bij 

de aankomst. 

10.7.3.2. Alle aantikmechanisme moet vooraf goedgekeurd, geregistreerd en veilig 

verklaard worden in zowel lengte als materiaal door WPS. 

10.8. Oproepkamers 

10.8.1. Voor reeksen en finales, dienen atleten (inclusief reserves bij finales) zich aan te 

melden bij de eerste oproepkamer niet later dan 15 minuten voorafgaand aan de 

aangekondigde starttijd van de betreffende reeks. Na inspectie kunnen atleten zich in de 

laatste oproepkamer begeven. 

10.8.1.1. Bij WPS goedgekeurde wedstrijden wordt de aanmeldtijd bepaald door het 

wedstrijdmanagement/organisatiecomité. 

10.8.2. Voor atleten die niet zijn aangekomen bij de oproepkamer voor de vooropgestelde tijd 

wordt ervan uitgegaan dat zij forfait geven. Zij worden tevens beboet met een boete van 

€50. De atleten worden uitgesloten van de verdere wedstrijd zolang de boete niet is 

betaald. Voor forfaits als gevolg van reglement 2.14.4 is deze boete niet van toepassing. 

10.9. Samenstelling van reeksen en finales 

De startorde voor alle wedstrijden in elke competitie wordt als volgt samengesteld: 

10.9.1. Reeksen 

10.9.1.1. Van alle ingeschrevenen zal de best gezwommen tijd, gezwommen tijdens de 

kwalificatieperiode van een bepaalde competitie, weerhouden worden. De 

rangorde van atleten met dezelfde tijd gebeurt door lottrekking. Atleten die geen 

officiële inschrijvingstijd hebben doorgegeven worden verondersteld de traagste te 

zijn en worden toegevoegd aan het einde van de lijst zonder inschrijvingstijd. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Kwalificatieperiode is gelijk 

aan duur van het volledige 

zwemseizoen. 

Kwalificatieperiode is gelijk 

aan duur van het volledige 

zwemseizoen. 

Kwalificatieperiode is gelijk aan 

duur van het volledige 

zwemseizoen. 

 

10.9.1.2. De atleten worden in reeksen geplaatst op volgende wijze: 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Keuze organisator Keuze organisator Alle wedstrijden zijn rechtstreekse 

finales 



Pagina 35 van 80 

 

10.9.1.2.1. Indien er slechts één (1) reeks is, zal deze als rechtstreekse finale 

gezwommen worden tijdens de finales. 

10.9.1.2.2. Indien er twee (2) reeksen zijn, wordt de snelste inschrijftijd geplaatst 

in de tweede te zwemmen reeks, de tweede tijd in de eerste reeks, de derde 

tijd in de tweede reeks, de vierde tijd in de eerste reeks, enz. 

10.9.1.2.3. Indien er drie (3) reeksen zijn, behalve 400m, 500m en 1500m 

evenementen, wordt de snelste inschrijftijd geplaatst in de derde te 

zwemmen reeks, de tweede tijd in de tweede reeks en de derde tijd in de 

eerste te zwemmen reeks. De vierde beste tijd weerom in de derde te 

zwemmen reeks, de vijfde in de tweede reeks, de zesde in de eerste reeks, de 

zevende in de derde reeks, enz. 

10.9.1.2.4. Ingeval er vier (4) of meerdere reeksen zijn, behalve 400m, 800m en 

1500m evenementen, worden de drie laatste reeksen ingedeeld volgens 

2.10.1.2.3. De reeks die aan deze drie voorafgaat, bestaat uit de volgende 

beste atleten. De reeks die aan de laatste vier reeksen vooraf gaat, bevat de 

volgende beste atleten, enz. De baanaanduiding gebeurt in dalende volgorde 

van de ingeschreven tijden binnen elke reeks, overeenkomstig het systeem 

beschreven in 10.9.1.3. 

10.9.1.2.5. Voor 400, 800 en 1500m wedstrijden zullen de laatste twee reeksen 

van de wedstrijd worden samengesteld volgens 10.9.1.2.2. 

10.9.1.2.6. Uitzondering: indien er twee (2) of meer reeksen zijn in een event, zal 

er steeds een minimum van drie (3) atleten geplaatst worden in elke reeks. 

Zouden er echter achteraf forfaits zijn, dan kunnen deze reeksen toch met 

minder dan drie (3) atleten gezwommen worden. 

10.9.1.2.7. Indien het bad 10 banen heeft en er werd eenzelfde tijd gezwommen 

voor de achtste plaats in de reeksen van 800m en 1500m vrije slag, zal baan 

negen gebruikt worden voor een ex-aequo van baan acht en baan negen. In 

het geval er drie dezelfde tijden werden gezwommen voor de achtste plaats 

zullen baan negen en nul gebruikt worden voor een gelijkspel van baan acht, 

negen en nul. 

10.9.1.2.8. Indien geen 10 zwembanen beschikbaar is 10.9.2.4 van toepassing. 

10.9.1.3. De baannummering zal als volgt gebeuren: 

10.9.1.3.1. Behalve voor 50m wedstrijden in een 50m bad zal de baannummering 

als volgt gebeuren (baan één bevindt zich rechts van het zwembad kijkende 

naar het bad van op de startzijde (nul gebruikend indien het bad tien banen 

heeft)): De snelste atleet of ploeg in de binnenste baan als het bad een 

oneven aantal banen heeft, in baan drie indien het bad zes banen heeft, en in 

baan vier indien het bad acht banen heeft. In zwembaden met tien banen zal 

de snelste atleet in baan vier geplaatst worden. De atleet met de tweede 

beste tijd in die reeks wordt links van hem geplaatst, dan afwisselend rechts 

en terug links in overeenstemming met de ingeschreven tijden. Atleten met 

gelijke tijden zullen hun plaats toegewezen krijgen door middel van 

lottrekking zoals hierboven bepaald. 
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10.9.1.3.2. Bij 50m wedstrijden in 50m zwembaden kan de wedstrijd 

gezwommen worden, volgens de beslissing van het Organiserend Comité en 

de technisch adviseur, hetzij van op de normale startplaats naar het keerpunt 

toe, hetzij van de keerpuntzijde naar de startplaats toe. Dit is afhankelijk van 

factoren als daar zijn: het aanwezig zijn van automatische elektronische 

 tijdopname, startfaciliteiten, enz. 

Het Organiserend Comité dient de atleten hun beslissing mee te delen ruim 

voor de aanvang van de competitie.  

Onafhankelijk van de startplaats en dus ook van de richting waarin 

gezwommen wordt, gebeurt de baanindeling in dezelfde banen in dewelke 

zou gestart worden alsof zij zouden starten en aankomen aan de startzijde. 

10.9.2. Finales 

10.9.2.1. Hoewel er 10 banen mogen gebruikt worden in de reeksen, mogen finales 

slechts op 8 banen gezwommen worden. 

10.9.2.2. Indien er geen voorafgaande reeksen nodig zijn, worden de banen toegewezen 

overeenkomstig 10.9.1.3. hierboven. 

10.9.2.3. Wanneer er voorafgaande reeksen gezwommen worden, zullen de banen 

worden ingedeeld overeenkomstig 10/9.1.3 op basis van de in de reeksen 

gezwommen tijden. 

10.9.2.4. Wanneer atleten uit eenzelfde of uit verschillende reeksen tot op 1/100 

seconde dezelfde tijd zwommen voor de achtste en/of negende en tiende plaats, 

zal een testwedstrijd gezwommen worden om te bepalen welke atleet toegelaten 

wordt tot de betreffende finale. Deze testwedstrijd mag niet vroeger gezwommen 

worden dan één uur nadat alle betrokken atleten hun reeks beëindigd hebben. Een 

nieuwe testwedstrijd zal plaatsvinden indien er opnieuw gelijke tijden worden 

gezwommen. Op vraag kan ook een testwedstrijd plaatsvinden om, indien gelijke 

tijden gezwommen werden, de eerste en tweede vervangers te bepalen. 

10.9.2.4.1. Bij WPS wedstrijden en erkende wedstrijden is het de 

verantwoordelijkheid van de aangeduide NPC teamlid om zich aan te melden 

bij de technisch afgevaardigde/WPS officie binnen de 15 minuten na het 

officieel bekendmaken van de wedstrijdresultaten van de betreffende 

wedstrijd. Een aankondiging wordt gemaakt om de desbetreffende NPC’s 

hiervan op de hoogte te stellen. Als het aangeduide NPC teamlid zich niet 

aanmeld binnen de 15 minuten na het officieel bekendmaken van de 

wedstrijdresultaten van de desbetreffende wedstrijd zullen de atleten van dat 

NPC niet kunnen deelnemen aan de testwedstrijd. De testwedstrijdprocedure 

wordt afgesproken tussen de aangeduide NPC leden en de technisch 

afgevaardigde. 

10.9.3. Wanneer één (1) of meerdere atleten aan een finale forfait geven of niet komen 

opdagen, zullen de vervangers opgeroepen worden in de volgorde van hun resultaten in 

de reeksen. De finale dient dan heringedeeld te worden en aanvullende papieren met 

daarop de wijzigingen of vervangende atleten dienen te worden opgemaakt. 

 

 



Pagina 37 van 80 

 

10.10. Tijdopname en automatische referentieprocedures 

10.10.1. De werking van Automatic Officiating Equipment (AOE) staat onder toezicht 

van de aangewezen official. Tijden die door AOE worden geregistreerd, worden gebruikt 

om de tijd te bepalen die van toepassing is op elke zwembaan en op alle plaatsen. 

10.10.2. Wanneer AOE wordt gebruikt, moeten de resultaten worden geregistreerd tot 

1/100 van een seconde. Wanneer timing tot 1/1000 van een seconde beschikbaar is, 

wordt het derde cijfer niet geregistreerd of gebruikt om de tijd of plaatsing te bepalen. In 

het geval van gelijke tijden krijgen alle atleten die dezelfde tijd op 1/100 seconde hebben 

geregistreerd dezelfde plaatsing. Tijden die op het elektronische scorebord worden 

weergegeven, zouden slechts 1/100 van een seconde moeten aangeven. 

10.10.3. Wanneer AOE wordt gebruikt, prevaleren de aldus bepaalde plaatsingen en 

tijden en de door deze apparatuur beoordeelde aflossingstabellen voorrang op de 

beslissing van menselijke rechters en tijdopzichters. 

10.10.4. De officiële tijd wordt als volgt bepaald: 

10.10.4.1. Als de AOE-tijd beschikbaar is, is de officiële tijd deze tijd. 

10.10.4.2. Als de AOE-tijd niet beschikbaar is, is de officiële tijd de semiautomatische 

apparatuur tijden of de tijden opgenomen met drie (3) digitale horloges. 

10.10.5. Wanneer de AOE de plaats en / of tijd van één (1) of meer atleten in een 

bepaald event niet vastlegt, wordt de officiële plaats als volgt bepaald: 

10.10.5.1. Een atleet met een AOE-tijd en -plaats moet zijn relatieve volgorde behouden 

in vergelijking met de andere atleten met een tijd en plaats voor automatisch 

ambulant materiaal binnen dat event. 

10.10.5.2. Een atleet die geen AOE-plaats heeft maar een AOE-tijd heeft, stelt zijn 

relatieve volgorde vast door zijn AOE-tijd te vergelijken met de AOE-tijden van de 

andere atleet. 

10.10.5.3. Een atleet die noch een AOE-plaats noch een AOE-tijd heeft, moet zijn relatieve 

volgorde vaststellen op basis van de tijd die is vastgelegd door de 

semiautomatisch apparatuur of door drie (3) digitale horloges. 

10.10.6. Ga als volgt te werk om de relatieve volgorde van de finish voor de rondes van 

een event te bepalen:  

10.10.6.1. De relatieve volgorde van alle atleten zal worden vastgesteld door hun 

officiële tijden te vergelijken. 

10.10.6.2. Als een atleet een officiële tijd heeft die gekoppeld is is aan een officiële 

tijd(en)  van één (1) of meer atleten, zullen alle atleten die die tijd hebben, in dat 

geval gebonden zijn in hun relatieve volgorde van aankomst in dat event. 

10.10.7. Tenzij een videotiming-systeem wordt gebruikt, kan het nodig zijn om de hele 

groep van tijdwaarnemers te gebruiken, zelfs wanneer er AOE wordt gebruikt. 

10.10.8. Tijdens relais worden alle splitsingen van 50 meter en 100 meter genoteerd en 

gepubliceerd in de officiële resultaten voor de leidende atleten. 
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Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt nvt 

 

10.10.8.1. In het geval van een estafette diskwalificatie wordt de correcte splits tot aan 

het tijdstip van de diskwalificatie opgenomen in de officiële resultaten. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt nvt 

 

10.10.9. Een gecertificeerd tijdregistratieapparaat dat door een official is 

gecontroleerd, wordt als een chrono beschouwd. Het is raadzaam om handmatige tijden 

te nemen door drie (3) Tijdwaarnemers. Handmatige timing moet worden geregistreerd 

tot 1/100 seconde. Als er geen Automatic Officiating Equipment (AOE) wordt gebruikt, 

worden de officiële handmatige tijden als volgt bepaald: 

10.10.9.1. Als twee (2) van de drie (3) chrono’s dezelfde tijd registreren en de derde niet 

gelijk is, zijn de twee (2) identieke tijden de officiële tijd. 

10.10.9.2. Als alle drie (3) de chrono’s niet gelijk zijn, is de chrono die de tussentijd 

registreert de officiële tijd. 

10.10.9.3. Als slechts twee (2) van de drie (3) chrono’s werkt, is de gemiddelde tijd de 

officiële tijd. 

10.10.10. Waar AOE niet beschikbaar is, moet dergelijke apparatuur worden vervangen 

door een Chief Timekeeper, één (1) tijdwaarnemer per baan en één (1) extra 

tijdwaarnemer. 

10.10.10.1. Finish Rechters mogen worden ingezet wanneer AOE of digitale chrono’s niet 

worden gebruikt. 

10.11. Diskwalificatie 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Vt vt 

 

10.11.1. Sporters die een van de regels en voorschriften van World Para Swimming 

overtreden, zullen worden gediskwalificeerd. 

10.11.2. Als een atleet op verzoek geen classificatie of een classificatieprotest 

bijwoont, zal deze atleet worden gediskwalificeerd voor deze competitie. 
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10.11.3. Indien een atleet wordt gediskwalificeerd tijdens of na een event, zal de 

diskwalificatie worden opgenomen in de officiële resultaten (geen tijd of plaats zal 

worden vastgelegd of aangekondigd). 

10.12. Technische protesten 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Vt vt 

 

10.12.1. Technische protesten zijn mogelijk: 

a) indien de World Para Swimming-regels en -voorschriften voor het houden van de wedstrijd niet in 

acht worden genomen; 

b) tegen beslissingen van de scheidsrechter; er is echter geen Technisch Protest toegestaan tegen 

feitelijke beslissingen; 

c) als andere omstandigheden de Wedstrijd en/of sporters in gevaar brengen. 

 

10.12.2. Technische protesten moeten worden ingediend: 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt a) Vt. 

b) Vt. 

c) Vt. 

d) Kostprijs = 5 x inschrijvingsgeld 

e) Vt. 

a) Vt. 

b) Vt. 

c) Vt. 

d) Kostprijs = 5 x inschrijvingsgeld 

e) Vt. 

 

a) aan de scheidsrechter; 

b) schriftelijk op het officiële Technical Protest-formulier van World Para Swimming; 

c) alleen door de verantwoordelijke teamleider; 

d) samen met een aanbetaling van honderdvijftig euro (€ 150), (of equivalent in lokaal valuta) en; 

e) binnen dertig (30) minuten na de publicatie van de officiële resultaten. 

10.12.3. Als voorafgaand aan de wedstrijd omstandigheden worden geconstateerd die 

een potentieel technisch protest veroorzaken, moet een Technisch Protest worden 

gegeven voor het startsignaal. 

10.12.4. Alle technische protesten worden overwogen door de scheidsrechter. Als hij 

het Protest verwerpt, moet hij de reden noteren en de tijd van zijn beslissing vermelden. 

De beslissing moet schriftelijk worden vastgelegd op het officiële technische 
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protestformulier van World Para Swimming. Een kopie van het formulier wordt aan de 

teamleider bezorgt en de beslissing wordt omgeroepen. Het tijdstip van de aankondiging 

wordt vastgelegd op het Technisch protest formulier. 

10.12.5. Als de Technische Protest wordt geaccepteerd, wordt de betaling 

teruggegeven. Als het technisch protest wordt afgewezen, blijft het bedrag bij World 

Para Swimming. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Indien afgewezen gaat het 

bedrag naar regionale 

zwemcommissie. 

Indien afgewezen gaat het bedrag 

naar de nationale zwemcommissie. 

 

10.12.6. Technisch jury van beroep 

10.12.6.1. Een technisch beroep tegen een beslissing van een technical Protest is 

mogelijk en moet binnen de dertig (30) minuten worden gedaan bij de Jury van 

beroep: 

a) na de officiële aankondiging van het gewijzigde resultaat van een event dat voortvloeit uit de 

beslissing van de scheidsrechter; of 

b) na het advies dat wordt gegeven door of namens de scheidsrechter aan degenen die het technische 

protest heeft opgemaakt, waarbij er geen wijziging is van resultaat. 

10.12.6.2. Het technisch beroep moet schriftelijk zijn op het officiële Technisch 

Beroepsformulier  van de World Para Swimming, ondertekend door een 

verantwoordelijke teamleider van het NPC-team, en moet vergezeld gaan van een 

vergoeding van tweehonderd euro (€ 200) (of het equivalent daarvan in de valuta 

van het land waar de competitie wordt gehouden). De vergoeding wordt gehouden 

als het technisch beroep wordt verworpen. Als het technisch beroep wordt 

aanvaard zal het bedrag van het technisch protest en van het technisch beroep 

teruggegeven worden. NPC's kunnen alleen in hoger beroep gaan als ze 

deelnemen in dezelfde reeks als waar het beroep betrekking op heeft. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Kostprijs = 10 x inschrijvingsgeld 

Indien afgewezen gaat het bedrag naar 

regionale zwemcommissie. 

Kostprijs = 10 x inschrijvingsgeld 

Indien afgewezen gaat het bedrag 

naar regionale zwemcommissie. 

 

10.12.6.3. Geen enkele technische functionaris die heeft deelgenomen aan een 

beslissing waartegen beroep wordt aangetekend, kan de technische jury van 

beroep die de zaak beoordeelt, dienen. De Jury van beroep bestaat uit de technisch 

afgevaardigde of assistent technisch afgevaardigde, als voorzitter van deze groep 

en twee (2) andere officials. De jury zal nagaan wat voor bewijs er beschikbaar is. 
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Als dergelijk bewijs, inclusief eventueel beschikbaar videobewijs, niet sluitend is, 

zal de beslissing van de scheidsrechter worden herbevestigd. 

10.12.6.4. De Kamer van Beroep kan de zaak 'de novo' (opnieuw) beschouwen en 

eventueel bewijs in overweging nemen, zelfs als deze niet beschikbaar was voor 

de scheidsrechter. 

10.12.6.5. De beslissingen van de Kamer van beroep zijn definitief en er is geen verder 

recht op beroep bij een andere instantie. Een kopie van de schriftelijke beslissing 

wordt aan de teamleider toegewezen en de beslissing wordt bekendgemaakt 

(announced). 

10.13. Wijziging van sportklasse in competitie 

 Veranderingen van de sportklasse tijdens de wedstrijd kunnen het gevolg zijn van; 

- Observatie tijdens de competitie; of 

- Classificatie protest na observatie tijdens de competitie 

10.13.1. Als de Sportklasse van een sporter verandert in een Sportklasse die een hoger 

niveau van activiteit beperking aangeeft ("lagere Sportklasse"), dan zullen de resultaten 

en medailles van de atleet die tijdens de eerste deelname Appearance zijn gewonnen, 

worden erkend. De behaalde tijden worden beschouwd als in de nieuwe sportklasse 

gezwommen. Na de eerste deelname moet de atleet zoveel mogelijk events waar 

mogelijk in zijn nieuwe sportklasse zwemmen. Het is toegestaan voor een atleet om 

finales te behalen in de initiële sportklasse, als de atleet zich daarvoor heeft 

gekwalificeerd. 

10.13.2. Als een sportklasse van een sporter verandert in een sportklasse die tijdens de 

wedstrijd een lagere activiteit beperking aangeeft ("hogere sportklasse"), mogen de 

resultaten en medailles van de atleet die tijdens de eerste deelname werden gewonnen, 

niet worden herkend in zijn initiële Sportklasse. De behaalde tijden worden in de nieuwe 

sportklasse als gezwommen beschouwd. Sporters mogen alleen in de herziene 

sportklasse deelnemen aan events. 

10.13.3. Indien een verandering in de Sportklasse ertoe leidt dat een atleet de MQS van 

één of meerdere nieuwe events niet haalt, verliest deze niet de mogelijkheid om deel te 

nemen. Behalve tijdens de Paralympische Spelen en IPC Kampioenschappen. 

10.13.4. Als een verandering van Sportklasse bij een zwemmer resulteert in het 

overschrijden van het maximale aantal sporters per NPC per event per Sportklasse zoals 

aangegeven in de Technische Documentatie, moet de Teamleider het aantal atleten 

verlagen om te voldoen aan de vereisten van de Technische Documentatie, zonder 

boete. 
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Interpretatie: deze tabel helpt om regels 10.13.1, 10.13.2 en 10.13.3 te verduidelijken. 

 Atleet verandert naar een 
lagere sportklasse (bv: S5 tot 
S4) 

Atleet verandert naar een 
hogere Sport Klasse (bv: SB3 
tot SB4) 

De tijden behaald tijdens de 
eerste deelname worden 
beschouwd als gezwommen in 
de nieuwe sportklasse 

Ja Ja 

Tijden, resultaten en medailles 
gewonnen tijdens de eerste 
deelname 

Zal worden erkend Zal niet worden erkend 

De sporter mag deelnemen in 
de finale van een event in zijn 
oorspronkelijke sportklasse, op 
voorwaarde dat hij zich 
hiervoor heeft gekwalificeerd 

Ja, maar alleen als de finale 
van hetzelfde event in hun 
nieuwe Sportklasse al heeft 
plaatsgevonden. 
 
Als het event nog niet heeft 
plaatsgevonden, moet de atleet 
opnieuw deelnemen aan het 
event in zijn nieuwe 
sportklasse (voor zowel 
reeksen als finales). 
 
Als de reeks in de nieuwe 
sportklasse al heeft 
plaatsgevonden, wordt de 
zwemtijd van de reeks van het 
event in de voorgaande 
sportklasse gebruikt om 
atleten in de finale te plaatsen. 
De top 8 tijden zullen 
deelnemen in de finale. 

Nee 

Zwemmers mogen alleen 
deelnemen aan events in hun 
nieuwe sportklasse 

Ja Ja 
 
Bijvoorbeeld: een atleet die van 
SB3 naar SB4 verandert, zal 
aan de 100m Schoolslag 
deelnemen, in plaats van de 50 
meter Schoolslag. 

Atleten die niet aan de MQS 
van het event in hun nieuwe 
Sportklasse voldoen, kunnen 
deelnemen 

Ja 
 
Ze kunnen meedoen, tenzij 
tijdens de IPC 
Kampioenschappen of de 
Paralympische spelen 

Ja 
 
Ze kunnen meedoen, tenzij 
tijdens de IPC 
Kampioenschappen of de 
Paralympische spelen 

 

10.14. Protocol 

10.14.1. Medailles: gouden, zilveren en bronzen medailles worden toegekend aan de 

eerste drie (3) plaatsen in individuele events en team finale competities. 

In het uitzonderlijke geval dat slechts drie (3) of minder atleten deelnemen aan een 

event, worden medailles toegekend volgens de "minus één regel". Dit betekent dat als 

een event slechts drie (3) atleten heeft die deelnemen, twee (2) medailles worden 

toegekend. 
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Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Nvt Nvt Medaille uitreiking wordt 

georganiseerd conform BPC 

reglementering. 

Het al dan niet uitreiken van medailles dient op voorhand te worden bekend gemaakt (cfr. draaiboek). 

 

10.14.2. Bij estafette-events worden medailles uitgereikt aan alle atleten die in de 

reeksen of de finale hebben gezwommen. Medailles voor teamleden die alleen in de 

reeksen deelnamen, worden aan de teamleider bezorgd. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Nvt Nvt Medaille uitreiking wordt 

georganiseerd conform BPC 

reglementering. 

Het al dan niet uitreiken van medailles dient op voorhand te worden bekend gemaakt (cfr. draaiboek). 

 

10.14.3. De nationale vlaggen van de landen van de atleten geplaatst op de 1e, 2e en 

3e plaats worden gehesen en het volkslied (verkorte versie) van het land van de winnaar 

wordt afgespeeld. 

10.14.3.1. In het geval dat er twee (2) goudenmedaillewinnaars zijn, worden twee (2) 

gouden en een (1) bronzen medaille toegekend. 

10.14.3.2. In het geval dat er twee (2) zilverenmedaillewinnaars zijn, worden één gouden 

(1) en twee (2) zilveren medailles toegekend. 

10.14.3.3. In het geval dat er twee (2) bronzen medaillewinnaars zijn, worden gouden, 

zilveren en twee (2) bronzen medailles toegekend. 

10.14.3.4. Als er een gelijkstand is, kunnen twee (2) vlaggen op dezelfde paal worden 

gehesen tijdens de medailleceremonie. De vlaggen worden in alfabetische 

volgorde van de taal van het gastland/ de territorium, van boven naar beneden. 

Beide volksliederen worden in diezelfde volgorde afgespeeld. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Nvt Nvt Nvt 

 

10.14.4. Bij IPC spelen, IPC-competities en WPS erkende competities zullen alle atleten 

en teamleden hun nationaal uniform dragen tijdens de medailleceremonies. Uniformen 

moeten voldoen aan de regels en voorschriften van World Para Swimming. 
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10.15. Zwemkledij 

10.15.1. Alleen zwemkledij goedgekeurd door World Para Swimming is toegestaan. De 

actuele lijst met goedgekeurde zwemkleding voor mannen en vrouwen, badmutsen en 

zwembrillen is te vinden op de World Para Swimming-website. 

10.15.2. Wijziging van zwemkledij en afwijkingen van de eisen voor 

lichaamsbescherming in Regel 10.15.6 om tegemoet te komen aan de bijzondere 

waardevermindering van een sporter, zijn toegestaan en moeten worden goedgekeurd 

en geregistreerd door het management van WPS voorafgaand aan het begin van elke 

Wedstrijd. Badpakken zonder een FINA-goedkeuringslabel moeten door WPS worden 

goedgekeurd. 

 

Interpretatie: Een zwempak dat geen geldig FINA-goedkeuringslabel draagt, wordt 

goedgekeurd mits het klaarblijkelijk voldoet aan de materiaalvereisten zoals uiteengezet 

in de huidige FINA-vereisten voor zwemkledinggoedkeuring. Dit is met name het geval 

voor zwemkledij gemaakt van traditioneel permeabel textiel (dat wil zeggen open gaas) 

materiaal (zoals katoen, nylon, lycra en dergelijke) zonder toepassing van 

oppervlaktebehandeling die de open maasstructuur afsluit. 

10.15.3. De zwemkledij (zwempak, badmuts en zwembril) van alle atleten moet een 

goede morele smaak hebben en geschikt zijn voor de individuele sportdisciplines en 

mag geen symbool dragen dat als aanstootgevend kan worden beschouwd. 

10.15.4. Alle zwemkleding is niet-transparant. Het is toegestaan om maximaal twee (2) 

badmutsen te dragen; beiden moeten zich houden aan de World Para Swimming 

richtlijnen over Adverting. 

10.15.5. Tijdens zwemwedstrijden moet de atleet slechts één (1) zwempak dragen in 

één (1) of twee (2) stukken. Geen extra items, zoals armbanden of beenbanden, worden 

als onderdeel van een zwempak beschouwd. 

10.15.6. Zwempakken voor mannen mogen zich niet boven de navel of onder de knie 

bevinden. Bij vrouwen mag de nek niet afgedekt zijn, mag de textiel zich niet langs de 

schouder uitstrekken en mag het niet tot onder de knie komen. Zie ook Regel 10.15.2. 

Alle zwemkleding is gemaakt van textiel. 

10.16. Ranglijsten 

10.16.1. World Para Swimming onderhoud zowel de wereld- als regionale 

rangschikking in kortebaan en langebaan wedstrijden op basis van de resultaten die zijn 

ingediend door de LOC's van World Para Swimming erkende competities, mits dergelijke 

resultaten worden behaald in overeenstemming met de World Para Swimming-regels en 

-voorschriften. 

10.16.2. De resultaten moeten worden ingediend binnen vijftien (15) dagen nadat de 

wedstrijd is geëindigd in het door World Para Swimming gevraagde formaat. 

10.16.3. Alleen sporters met een licentie krijgen hun resultaten te zien voor 

rangordedoeleinden. 

10.16.4. Als een atleet wordt geherclassificeert, vindt de verandering in de Sportklasse 

onmiddellijk plaats en worden de tijden toegekend in de nieuwe Sportklasse. De 
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voorgaande zwemtijden van een atleet worden bewaard in de vorige Sportklasse van de 

atleet. 

10.16.5. Splittijden verschijnen alleen in de ranglijst als de tijd een wereldrecord of 

regionaal record is, inclusief de eerste atleet in een estafetteteam ook (behalve voor 

gemengde aflossingen). 

10.17. Wereld- en streekrecords 

10.17.1. Voor wereld- en/of regionale records in korte en lange baan zal de volgende 

afstanden en stijlen voor beide geslachten worden herkend: 

Individuele events: 

50m Vrije slag S1-13 

100m Vrije slag S1-14 

200m Vrije slag S1-14 

400m Vrije slag S6-14 

800m Vrije slag S6-14 

1500m Vrije slag S6-14 

50m Rugslag S1-13 

100m Rugslag S1-14 

200m Rugslag S6-14 

50m Schoolslag SB1-SB9;SB11-13 

100m Schoolslag SB1-SB9;SB11-14 

200m Schoolslag SB1-SB9;SB11-14 

50m Vlinderslag S1-13 

100m  Vlinderslag S5-14 

200m Vlinderslag S5-14 

75m Individuele Wissel SM1-4 (korte baan – geen Vlinder) 

100m Individuele Wissel SM1-13 (enkel korte baan) 

150m Individuele Wissel SM1-4 (geen Vlinder) 

200m Individuele Wissel SM3-14 

400m Individuele Wissel SM8-14 

 

Aflossing: 

4x 50m Vrije slag Max 20 pt vr S1-10 

4x 100m Vrije slag Max 34 pt vr S1-10 

4x 100m Vrije slag S14 

4x 50m Wissel Max 20 pt voor S1-10 

4x 100m Wissel Max 34 pt voor S1-10 

4x 100m Wissel S14 

4x 100m Rugslag Max 49 pt vr S11-13 

4x 100m Wissel Max 49 pt vr S11-13 

Mix 4x 50m Vrije slag Max 20 pt vr S1-10 

Mix 4x 50m Wissel Max 20 pt vr S1-10 

Mix 4x 100m Vrije slag S14 

Mix 4x 100m Vrije slag Max 49 pt vr S11-13 

Mix 4x 100m Wissel Max 49 pt vr S11-13 

 

10.17.2. Alle records moeten gezwommen worden op World Para Swimming erkende 

competities in overeenstemming met de World Para Swimming-regels en -voorschriften. 
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Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Niet mogelijk om een record te 

zwemmen 

Vt. Vt. 

 

10.17.2.1. De lengte van elke baan van de competitie moet worden gecertificeerd door 

een expert of een andere gekwalificeerde official. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Nvt. Conform het zwemreglement 

van KBZB 

Conform het zwemreglement van 

KBZB 

 

10.17.2.2. Waar er een dwarsschot (beweegbare aankomst/startzijde) wordt gebruikt, 

moeten de wedstrijdsmetingen van de baan worden gevestigd aan het einde van 

de sessie waarin de tijd gezwommen. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Nvt. Conform het zwemreglement 

van KBZB 

Conform het zwemreglement van 

KBZB 

 

10.17.2.3. Records worden geaccepteerd wanneer tijden worden opgenomen door: 

10.17.2.3.1. Automatisch officiating apparatuur of 

10.17.2.3.2. Semi-automatische Officiating apparatuur (bij een storing in de AOE). 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Niet mogelijk om een record te 

zwemmen 

Vt. Vt. 

 

10.17.3. Tijden die gelijk zijn aan 1/100 van een seconde worden herkend als gelijke 

records en atleten die deze gelijke tijden bereiken, worden 'Joint Holders' genoemd. 

10.17.4. Records kunnen alleen worden vastgesteld in water met minder dan 3 gr/liter 

zout. Geen enkele wereldrecord wordt herkend in wat voor soort zee- of oceaanwater 

dan ook. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Nvt. Vt. Vt. 
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10.17.5. Een atleet in een individueel event kan op een tussenafstand een record 

aanvragen, als hij of zijn teamleider de scheidsrechter specifiek aanvraagt dat zijn 

prestaties in het bijzonder getimed zijn; tenzij de tijd op de tussenafstand wordt 

vastgelegd door AOE. Een dergelijke atleet moet de geplande afstand van de 

gebeurtenis voltooien om op de tussenafstand een record aan te vragen. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Nvt. Nvt. Nvt. 

 

10.17.6. De eerste atleet in een estafetteteam (behalve in gemengde aflossingen) kan 

een record aanvragen voor zijn etappe van de aflossing. Indien de eerste atleet in een 

estafetteteam de afstand in recordtijd voltooit in overeenstemming met de bepalingen 

van deze subafdeling, zal zijn prestatie niet teniet worden gedaan door een latere 

diskwalificatie van het estafetteteam voor overtredingen die plaatsvinden nadat zijn 

afstand is voltooid. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Nvt. Vt. Vt. 

 

10.17.7. Alle records (inclusief tussenliggende afstanden) gemaakt tijdens World Para 

Swimming erkende competities waar een technische afgevaardigde van World Para 

Swimming wordt aangesteld, worden automatisch verwerkt. 

10.17.8. Een atleet die deelneemt aan een hogere Sportklasse -wedstrijd komt in 

aanmerking om records te bepalen in zijn eigen Sportklasse. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Nvt. Vt. Vt. 

 

10.17.9. Aanvragen voor records moeten worden ingediend op het officiële World Para 

Swimming-formulier door de verantwoordelijke instantie van de LOC en moeten 

vergezeld zijn van een kopie van de AOE-uitslag. Het aanvraagformulier voor World Para 

Swimming moet binnen vijftien (15) dagen na het behalen van het record worden 

ontvangen. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Nvt. Nvt. Nvt. 

 



Pagina 48 van 80 

 

10.17.10. Records zullen alleen officieel worden erkend (geratificeerd) als de wedstrijd 

is goedgekeurd door World Para Swimming en de wedstrijd voldoet aan alle andere 

vereisten die zijn vastgelegd in de World Para Swimming regels en voorschriften en als 

de sporter een licentie heeft voorafgaand aan het begin van de wedstrijd met een 

Bevestigde (Confirmed - C) of Review met vaste datum (FRD) Sportklasse statuut. 

10.17.11. Voordat een recordprestatie bereikt door een sporter met een nieuwe of 

review statuut van de sportklasse wordt overwogen voor ratificatie, moet de sportklasse 

van de zwemmer worden geverifieerd, zoals beschreven in het huidige IPC-registratie- en 

licentiebeleid voor sporters. 

10.17.12. Zie regels 10.13 en 10.16.4 in het geval een zwemmer wijzigt van sportklasse. 

10.17.13. De bevoegdheid om records officieel te erkennen berust bij World Para 

Swimming. 

11. REGELS VOOR HET ZWEMMEN 

11.1. De start 

11.1.1. Bij het begin van elke race, zal de scheidsrechter de atleten waarschuwen door een 

korte reeks fluittonen waarin ze worden uitgenodigd om alle kleding behalve badkleding 

te verwijderen, gevolgd door een lang gefluit dat aangeeft dat ze posities moeten 

innemen op het startplatform (of voor Rugslag en Wissel aflossingen om onmiddellijk 

het water in te gaan). Een tweede lang gefluit zal de rugslag en wissel aflossingen 

zwemmer onmiddellijk naar de startpositie brengen. Wanneer de atleten en officials 

voorbereid zijn op de start, zal de scheidsrechter een gebaar maken met de starter met 

een uitgestrekte arm, wat aangeeft dat de atleten onder de controle van de starter staan. 

De uitgestrekte arm zal in die positie blijven totdat de start is gegeven. 

11.1.2. De start in de Vrijeslag, Rugslag, vlinderslag en Individuele wissel events [als 

Vlinderslag de eerste slag is] zal met een duik zijn. Op het lange fluitsignaal van de 

scheidsrechter (regel 11.1.1) zullen de atleten op het startplatform stappen en daar 

blijven. Op het commando van de starter "Op je plaatsen", zullen ze onmiddellijk een 

startpositie innemen met minstens één (1) voet aan de voorkant van het startplatform. 

De positie van de handen is niet relevant. Wanneer alle atleten stilstaan, geeft de starter 

het startsignaal. 

11.1.2.1. Voor een zwemmer met een visuele beperking zal de atleet tijdens het lange 

fluitsignaal van de scheidsrechter de tijd krijgen om zich te kunnen oriënteren vóór 

het starterscommando "Op je plaatsen". 

11.1.2.2. De atleet die evenwichtsproblemen heeft (d.w.z. stilstaand staan), kan hulp 

krijgen om zichzelf op het startplatform te balanceren (d.w.z. vasthouden aan de 

heupen, hand, arm enz.) Door één (1) begeleidende persoon. De begeleidende 

persoon kan de atleet helpen om bij het begin stil te blijven staan; de 

ondersteuning mag de atleet echter geen oneerlijk voordeel bieden door hem 

buiten de 90 graden verticale positie op het startplatform te houden. Bij het begin 

van de start mag de zwemmer ook geen stuwkracht of push (momentum) krijgen 

van de begeleidende persoon. 
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11.1.2.3. een atleet met enkel een (1) volledig functioneel been hoeft geen voet aan de 

voorkant van het startplatform te plaatsen, zolang hij een (1) hand of een ander 

deel van de arm aan de voorkant van het startplatform heeft. 

11.1.2.4. Het is een atleet toegestaan om naast het startplatform te starten. 

11.1.2.5. Het is een atleet toegestaan om zittend op het startplatform te gaan zitten. 

11.1.2.6. Het is mogelijk dat een atleet in het water start, maar hij moet een (1) hand in 

contact hebben met de startplaats totdat het startsignaal wordt gegeven. Staan in 

of op de goot of op de bodem is verboden. 

11.1.2.7. Sportklasse S/SB/SM1-3-atleten mogen hun voet / voeten of het einde van 

hun ledemaat / ledematen tegen de muur houden totdat het startsignaal wordt 

gegeven. Een push of duw geven aan de atleet bij de start is niet toegestaan. 

11.1.2.8. Wanneer een atleet niet in staat is de startplaats bij een waterstart te grijpen, 

kan de atleet worden bijgestaan door een begeleidende persoon en/of een start 

apparaat. Het apparaat wordt vóór aanvang van de wedstrijd door World Para 

Swimming gecontroleerd en als veilig beschouwd. Het is niet toegestaan om een 

push te geven aan de atleet bij de start. De zwemmer moet een deel van het 

lichaam in contact met de muur houden totdat het startsignaal wordt gegeven. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Nvt. Goedkeuring wordt 

opgenomen door de 

kamprechter 

Goedkeuring wordt opgenomen 

door de kamprechter 

 

11.1.2.9. Om schuurwonden te voorkomen, kan een (1) laag handdoek of iets dergelijks 

op het startplatform worden geplaatst. 

11.1.3. De start in rugslag, 75m/150m Individuele wissel events en wissel aflossing-events 

zijn vanaf het water. Bij het eerste lange fluitsignaal van de scheidsrechter (regel 11.1.1) 

moeten de atleten onmiddellijk het water ingaan. Bij het tweede lange fluitsignaal van de 

scheidsrechter keren de atleten zonder onnodige vertraging naar de startpositie. 

Wanneer alle atleten hun startpositie hebben ingenomen, geeft de starter het commando 

"op uw plaatsen". Wanneer alle atleten stilstaan, geeft de starter het startsignaal. 

11.1.4. In IPC Games, IPC Competities en WPS erkende competities zal het commando "op 

uw plaatsen" in het Engels zijn en het begin moet door meerdere luidsprekers zijn, een 

gemonteerd op elk startplatform. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Nvt. Engels of de taal van de regio 

waar de competitie doorgaat 

wordt gehanteerd 

Vt. 
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11.1.5. Elke atleet die start voordat het startsignaal is gegeven, wordt gediskwalificeerd. Als 

het startsignaal klinkt voordat de diskwalificatie is gedeclareerd, zal de race worden 

voortgezet en moeten de zwemmer(s) worden gediskwalificeerd na afloop van het 

event. Als de diskwalificatie vóór het startsignaal wordt gedeclareerd, wordt het signaal 

niet gegeven, maar de overgebleven atleten worden teruggeroepen en beginnen 

opnieuw. De scheidsrechter herhaalt de startprocedure beginnend met het lange 

fluitsignaal (de tweede voor rugslag) volgens regel 11.1.1. 

11.1.6. Voor atleten met een auditieve beperking, zal een flitser/startlicht worden voorzien. 

Als een atleet een extra armsignaal van de starter nodig heeft, moet dit worden 

aangevraagd door de verantwoordelijke teamleider tijdens de technische vergadering. 

11.1.7. In het geval van een sportklasse S1-10/SB1-9/SM1-10 en S/SB/SM14 atleet die 

bovendien een auditieve beperking heeft, is het begeleidend personeel toegestaan het 

startsignaal naar de atleet over te brengen door het gebruik van een non-verbale 

instructie, wanneer er geen startlicht beschikbaar is. 

11.1.8. In het geval van een sporter met een visuele beperking die bovendien een 

gehoorstoornis heeft, is het begeleidend personeel toegestaan het startsignaal naar de 

sporter over te brengen door middel van een non-verbale instructie. 

11.2. Vrijeslag of Borstcrawl 

11.2.1. Borstcrawl betekent dat in dat soort event de atleet elke stijl kan zwemmen, behalve in 

Individuele wissel of de wissel aflossing -event waarbij borstcrawl elke andere stijl dan 

Rugslag, Schoolslag of Vlinder betekent. Voor de 75m of 150m Individuele wissel 

betekent Borstcrawl elke andere stijl dan Rugslag of Schoolslag. 

11.2.2. Een deel van de atleet moet de muur aanraken bij het voltooien van elke lengte en bij 

de finish. 

11.2.3. Sommige delen van de atleet moeten het wateroppervlak breken gedurende de race, 

uitgezonderd mag de zwemmer tijdens het keerpunt volledig ondergedompeld zijn en 

een afstand van maximaal 15 meter na de start. Op dat moment moet het hoofd het 

oppervlak hebben gebroken. 

11.2.3.1. Voor S1-5-szwemmers moet tijdens een volledige slagcyclus een deel van het 

lichaam het wateroppervlak breken. Eén (1) slagcyclus wordt gedefinieerd als één 

volledige rotatie van de schoudergewricht(en) en/of één (1) volledige op en 

neergaande beweging van de heupgewricht (en). 

11.2.3.2. Staan op de bodem tijdens Borstcrawl-event of tijdens de borstcrawl-gedeelte 

van een wissel-event zal de atleet niet gediskwalificeerd worden, maar hij mag niet 

lopen. 

11.3. Rugslag 

11.3.1. Voorafgaand aan het startsignaal moeten de atleten zich opstellen in het water 

tegenover het startplatform, met beide handen vasthoudend aan de startgrepen. Staan 

in of op de goot of de tenen over de rand van de goot buigen, is verboden. Bij gebruik van 

een rugslagrichel aan het begin, moeten de tenen (of delen daarvan) contact maken met 

de eindwand of gericht zijn naar het aantikpaneel (touchpad). De tenen over de 

bovenkant van het aantikpaneel buigen is verboden. 
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11.3.1.1. Wanneer een atleet niet in staat is om met beide handen de startgrepen vast 

te houden, is het toegestaan om de grepen met slechts één hand vast te houden. 

11.3.1.2. Wanneer een atleet niet in staat is om een startgrip vast te houden, is het 

toegestaan om het einde van het zwembad vast te houden. 

11.3.1.3. Wanneer een atleet niet in staat is de startgrepen of het uiteinde van het 

zwembad vast te houden, kan de atleet worden bijgestaan door het begeleidend 

personeel of een start apparaat. Het apparaat wordt vóór aanvang van de wedstrijd 

door World Para Swimming gecontroleerd en als veilig beschouwd. Het is niet 

toegestaan om een push te geven aan de atleet bij de start. De zwemmer moet een 

deel van het lichaam in contact met de muur houden totdat het startsignaal wordt 

gegeven. 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Nvt. Deze controle wordt uitgevoerd 

door de kamprechter 

Deze controle wordt uitgevoerd 

door de kamprechter 

 

11.3.2. Bij het startsignaal en na het keerpunt zal de zwemmer zich afduwen en op zijn rug 

zwemmen tijdens de hele wedstrijd, behalve bij het uitvoeren van een keerpunt zoals 

beschreven in Regel 11.3.4. De normale positie op de rug kan een rolbeweging bevatten 

van het lichaam, maar niet inclusief 90 graden van horizontaal. De positie van het hoofd 

is niet relevant. 

11.3.3. Een deel van de lichaam moet de oppervlakte van het water tijdens de race breken. 

Het is toegestaan dat de zwemmer volledig wordt ondergedompeld tijdens het keerpunt 

en voor een afstand van niet meer dan 15 meter na de start en elke keerpunt. Op dat 

moment moet het hoofd het oppervlak hebben gebroken. 

11.3.3.1. Bij S1-5-sporters moet tijdens een volledige slagcyclus een deel van het 

lichaam het wateroppervlak breken. Eén (1) slagcyclus wordt gedefinieerd als één 

(1) volledige rotatie van het schoudergewricht (en) en/of één (1) volledige op en 

neergaande beweging van de heupgewricht (en). 

11.3.4. Bij het uitvoeren van het keerpunt moet er een aanraking van de muur zijn met een 

deel van het lichaam van de atleet in zijn respectievelijke baan. Tijdens het keerpunt 

kunnen de schouders verticaal over de borst worden gedraaid, waarna een onmiddellijke 

continue trekkracht van een enkele arm of een onmiddellijke continue gelijktijdige 

beweging van de dubbele arm kan worden gebruikt om het keerpunt in te zetten. De 

atleet moet bij het verlaten van de muur terug zijn gegaan naar een positie op de rug. 

11.3.4.1. Voor de atleet die tijdens het keerpunt geen armen heeft of zijn armen niet kan 

gebruiken, eens het lichaam de positie op de rug heeft verlaten, het keerpunt 

worden gestart. De zwemmer moet bij het verlaten van de muur terug zijn gegaan 

naar een positie op de rug. 
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11.3.5. Naar de finish van de race toe moet de zwemmer de muur raken terwijl hij op de rug 

zwemt in zijn respectievelijke baan zit. Het is niet toegestaan om volledig 

ondergedompeld te zijn aan de finish. 

11.4. Schoolslag 

11.4.1. Na de start en na elke keerpunt mag de atleet één armslag volledig terugnemen naar 

de benen terwijl de atleet ondergedompeld is. Op elk moment voorafgaand aan de 

eerste schoolslag been beweging na de start en na elk keerpunt is een enkele vlinderslag 

met de benen toegestaan. Het hoofd moet het wateroppervlak breken voordat de 

handen naar binnen draaien op het breedste deel van de tweede slag. 

11.4.1.1. Na de start en na elk keerpunt mag een atleet die niet in staat is om af te 

duwen met een been/benen een (1) armslag uitvoeren die niet simultaan of in het 

horizontale vlak zijn, om de borstpositie te behouden. 

11.4.2. Vanaf het begin van de eerste armbeweging na de start en na elk keerpunt moet het 

lichaam op de borst liggen. Het is niet toegestaan om op enig moment op de rug te 

rollen, behalve bij het keerpunt na het aanraken van de muur waar het toegestaan is om 

op elke manier te draaien zolang het lichaam op de borst is bij het verlaten van de muur. 

Vanaf het begin en gedurende de race moet de slagcyclus één (1) armslag en één (1) 

beentrap in die volgorde zijn. Alle de bewegingen van de armen moeten gelijktijdig zijn 

en op hetzelfde horizontale vlak zonder wisselende bewegingen. 

11.4.2.1. Als een atleet geen benen of armen of delen daarvan heeft, vormt de trap of 

de respectievelijke armslag een complete slagcyclus. 

Interpretatie: De normale positie op de borst kan een rolbeweging van het lichaam 

omvatten tot, maar niet inclusief negentig (90) graden van horizontaal. De positie 

van het hoofd is niet relevant. 

11.4.3. De handen moeten samen vanuit de borst op, onder of over het water worden geduwd. 

De ellebogen moeten onder water zijn, behalve de laatste slag vóór het keerpunt, tijdens 

het keerpunt en voor de laatste slag aan de finish. De handen moeten op of onder het 

wateroppervlak worden teruggebracht. De handen zullen niet teruggebracht worden 

voorbij de heuplijn, behalve tijdens de eerste slag na de start en elke keerpunt. 

11.4.3.1. Sporters met een Visuele beperking die een keerpunt of finish naderen, mogen 

hun handen vanaf elk punt in de stroke-cyclus onmiddellijk duwen nadat ze zijn 

afgetapt. 

11.4.4. Tijdens elke volledige cyclus moet een deel van het hoofd van de atleet het 

wateroppervlak breken. Alle bewegingen van de benen moeten gelijktijdig en op 

hetzelfde horizontale vlak zijn zonder afwisselend te bewegen. 

11.4.4.1. Een atleet met een onderste extremiteitsstoornis moet de intentie hebben om 

gelijktijdig te bewegen en blijk geven van intentie om gedurende de gehele race 

dezelfde beenbeweging uit te voeren in hetzelfde vlak, of de benen te slepen 

gedurende de hele race. 

11.4.5. De voeten moeten tijdens het voortstuwende gedeelte van de trap naar buiten worden 

gedraaid. Afwisselende bewegingen of neerwaartse Butterfly-kicks zijn niet toegestaan, 

behalve zoals in regel 11.4.1. Het oppervlak van het water met de voeten breken is 

toegestaan tenzij gevolgd door een neerwaartse Butterfly-kick. 
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11.4.5.1. Een atleet die niet in staat is om één (1) of beide benen en/of voet(en) te 

gebruiken om een normale voortstuwing te krijgen, is niet vereist om de 

aangetaste voet(en) tijdens het voortstuwende gedeelte van de trap naar buiten te 

draaien. 

11.4.6. Bij elke bocht en bij de finish van de race moet de aanraking worden gemaakt met 

beide handen gescheiden en tegelijkertijd op, boven of onder het waterniveau. Bij de 

laatste slag vóór de bocht en bij de finish is een armslag niet gevolgd door een beentrap 

toegestaan. Het hoofd kan onder water zijn na de laatste armbeweging voorafgaand het 

aankomen, op voorwaarde dat boven het oppervlak van het water komt tijdens de laatste 

volledige of onvolledige cyclus voorafgaand aan de aankomst. 

Interpretatie: "Gescheiden" betekent dat de handen elkaar niet kunnen raken één op de 

ander. Het is niet nodig om ruimte te zien tussen de handen. Incidenteel contact met de 

vingers is geen probleem. 

11.4.6.1. Bij elke keerpunt en finish van de race, waarbij een zwemmer verschillende 

armlengtes heeft, moet alleen de langere arm de wand raken, maar moeten beide 

armen gelijktijdig naar voren worden gestrekt. 

11.4.6.2. Bij elke keerpunt en finish van de race moet een atleet met bovenste 

ledematen die te kort zijn om boven het hoofd reiken, aanraken met gelijk welk 

deel van het bovenlichaam. 

11.4.6.3. Bij elk keerpunt en finish van de race, waarbij een atleet slechts één (1) arm 

voor de slagcyclus kan gebruiken (zoals bepaald door de uitzonderingcodes van 

de atleet), moet de zwemmer aantikken met de ene (1) hand / arm die wordt 

gebruikt voor de slag. Als de beperking van een sporter ertoe leidt dat slechts één 

(1) arm wordt gebruikt, wordt de niet-werkende arm mee gesleept of uitgerekt naar 

voren. 

11.4.6.4. Bij elk keerpunt en finish van de race, waarbij de atleet die beide armen 

gebruikt maar een beperking heeft in de schouder/elleboog, moet alleen de langere 

arm aantikken, maar beide armen moeten simultaan naar voren gestrekt worden. 

11.4.6.5. SB11-12-sporters kunnen moeite hebben om een gelijktijdige aanraking te 

maken bij een keerpunt en finish als ze beperkt zijn vanwege contact met de 

zwembad lijnen. De atleet zal hiervoor niet worden gediskwalificeerd op 

voorwaarde dat er geen voordeel is behaald. 

11.5. Butterfly 

11.5.1. Vanaf het begin van de eerste armcyclus na de start en na elke keerpunt moet het 

lichaam op de borst blijven. Het is niet toegestaan om op de rug te rollen behalve bij de 

draai na het aantikken van de muur waar het toegestaan is om op elke manier te draaien 

zolang het lichaam op de borstzijde is bij het verlaten van de muur. 

11.5.1.1. Na de start en na elk keerpunt kan een atleet die niet in staat is om af te 

duwen met zijn been/benen één (1) armslag uitvoeren die mogelijk niet simultaan 

is om de borstpositie te bereiken. 

11.5.2. Beide armen moeten simultaan over het water naar voren worden gebracht en 

gelijktijdig onder water worden teruggevoerd gedurende de gehele race, onder 

voorbehoud van regel 11.5.5. 
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Interpretatie: "Beide armen moeten gelijktijdig over het water worden gebracht" betekent 

dat de gehele arm van de schouder naar de pols, niet alleen een deel ervan, zich boven 

het water moet herstellen. Er is geen vereiste om ruimte tussen de arm en water te zien. 

11.5.2.1. S11-12-sporters kunnen moeite hebben om beide armen gelijktijdig naar voren 

te brengen door contact met de zwemlijnen. De atleet zal niet worden 

gediskwalificeerd op voorwaarde dat er geen voordeel is behaald. 

11.5.2.2. Sporters met een visuele beperking die een keerpunt of finish naderen, mogen 

hun armen onmiddellijk onder het water naar voren brengen nadat ze zijn 

aangetikt. 

11.5.2.3. Wanneer een deel van een arm ontbreekt, wordt het resterende deel van de 

arm gelijktijdig met de andere arm over het water naar voren gebracht. 

11.5.2.4. Als een sporter slechts één (1) arm voor de armslag kan gebruiken (zoals 

bepaald door de uitzonderingsregels van de zwemmer), moet de arm naar voor 

over het water worden gebracht. De positie van het lichaam moet in lijn blijven met 

het normale wateroppervlak. Wanneer de beperking van een sporter ertoe leidt dat 

slechts één (1) arm wordt gebruikt, wordt de niet-werkende arm passief 

meegesleept of gestrekt voorwaarts gehouden. 

11.5.2.5. Bij het keerpunt en finish mogen atleten zonder beenfunctie een halve 

recuperatie slag uitvoeren waarbij de arm(en) zich voorwaarts onder het 

wateroppervlak bewegen om de muur aan te tikken. 

11.5.3. Alle op en neer bewegingen van de benen moeten gelijktijdig zijn. De benen of voeten 

hoeven niet op hetzelfde niveau te zijn, maar er is geen alternerende bewegingen 

toegestaan. Het is niet toegestaan om een slag van de borststreek te maken. 

11.5.3.1. Wanneer een beperking van een sporter ertoe leidt dat slechts één (1) been 

wordt gebruikt, zal het niet-functionele been slepen. 

Interpretatie: "zal slepen" betekent dat het been geen enkele voortstuwing levert 

maar de golvende heuplijn kan volgen en afwisselend lijkt. 

11.5.4. Bij elk keerpunt en bij de finish van de race moet het aantikken met beide handen 

gescheiden en gelijktijdig gebeuren, boven of onder het wateroppervlak. 

 

Interpretatie: "Gescheiden" betekent dat de handen niet op elkaar kunnen worden 

gestapeld, het is niet nodig om de ruimte tussen de handen te zien, incidenteel contact 

met de vingers is geen probleem. 

11.5.4.1. Bij elk keerpunt en bij de finish van de race, waarbij een atleet verschillende 

lengtes in zijn armen heeft, moet alleen de langere arm aantikken, maar moeten 

beide armen moeten simultaan naar voren worden gestrekt. 

11.5.4.2. Bij elk keerpunt en bij de finish van de race, moet een atleet met geen of niet-

functionele bovenste ledematen of bovenste ledematen die te kort zijn om zich 

boven het hoofd uit te strekken, aantikken met een deel van het bovenlichaam. 

11.5.4.3. Bij elk keerpunt en bij de finish van de race, waarbij een atleet slechts één (1) 

arm kan gebruiken (zoals bepaald door de uitzonderingsregels van de atleet), moet 

de atleet met deze hand/arm aantikken die wordt gebruikt bij de slag . 
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11.5.4.4. Bij elk keerpunt en bij de finish van de race, waarbij de atleet die beide armen 

gebruikt maar beperking heeft in de schouder / elleboog, moet hij alleen aantikken 

met de langere arm, maar beide armen moeten simultaan naar voren moeten 

worden gestrekt. 

11.5.4.5. S11-12 atleten kunnen moeite hebben om een gelijktijdig aan te tikken bij het 

keerpunt en finish als ze gehinderd worden vanwege contact met de zwemlijn. De 

zwemmer zal niet worden gediskwalificeerd op voorwaarde dat er geen voordeel is 

behaald. 

11.5.5. Aan de start en bij de keerpunten, is een atleet toegestaan één (1) of meer 

beenbewegingen en één (1) arm onder het water te trekken, wat hem naar de 

oppervlakte moet brengen. Het is toegestaan voor een atleet om volledig onderwater te 

blijven voor een afstand van niet meer dan 15 meter na de start en na elk keerpunt. Op 

dat moment moet het hoofd het wateroppervlak hebben gebroken. De zwemmer moet 

op het oppervlak blijven tot het volgende keerpunt of finish. 

11.6. Wissel (Medley) 

11.6.1. In individuele wissel-events behandelt de atleet de vier (4) zwemslagen in de volgende 

volgorde: vlinder, rugslag, schoolslag en Vrije slag. Elk van de slagen moet voor een 

kwart (1/4) van de totale afstand worden gebruikt. 

11.6.1.1. In de individuele wissel-events van 150 en 75 meter behandelt de atleet drie 

(3) zwemslagen in de volgende volgorde: rugslag, schoolslag en vrije slag. Elk van 

de slagen moet een derde (1/3) van de totale afstand beslaan. 

11.6.2. In de Aflossing Wissel-events dekken sporters de vier (4) zwemslagen in de volgende 

volgorde: Rugslag, Schoolslag, Vlinder en Vrije slag. Elk van de slagen moet voor een 

kwart (1/4) van de totale afstand worden gebruikt. 

11.6.3. In de vrije slag moet de atleet op zijn borst blijven, behalve bij het uitvoeren van een 

keerpunt. Na het uitvoeren van een keerpunt moet de atleet terug naar zijn borst gaan 

voordat hij een beenbeweging of armslag uitvoert. 

Interpretatie: De normale positie op de borst kan een rolbeweging van het lichaam 

omvatten tot, maar niet inclusief negentig (90) graden van het horizontaal vlak. De 

positie van het hoofd is niet relevant. 

11.6.4. Elke sectie moet worden afgewerkt volgens de regels die van toepassing zijn op de 

betreffende stijl. 

11.7. Aflossing (Relais) 

11.7.1. Voor elk Aflossingsevent mag elke NPC slechts één (1) team opgeven. Alle atleten die 

volgens het toepasselijke classificatiesysteem voor de wedstrijd zijn ingeschreven, 

nemen deel aan het desbetreffende aflossingsevent. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Deelname van meerdere 

ploegen per club mogelijk 

Deelname van meerdere ploegen 

per club mogelijk 

Deelname van meerdere 

ploegen per club mogelijk 
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11.7.2. Alle leden van een (1) estafetteploeg moeten van dezelfde sport-nationaliteit zijn. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Nvt. Nvt. Vt. 

 

11.7.3. De samenstelling van een estafette team kan worden gewijzigd tussen reeks en 

finales van een event. Wanneer de reeksen worden gezwommen, zullen medailles 

worden toegekend aan al die atleten die in de reeksen en/of de finales gezwommen 

hebben (maximaal alle 8 zwemmers). 

11.7.4. De namen van de atleten, hun respectievelijke Sportklassen en de volgorde waarin ze 

zwemmen moeten worden ingediend op het World Para Swimming aflossing verklarings 

formulier, minimaal één (1) uur voor aanvang van de sessie waarin het event zal 

plaatsvinden. Als dit niet op tijd gebeurt, wordt het team uit het event verwijderd en 

wordt de NPC gestraft met een kost van vijftig euro (€ 50). Het team zal in dat geval niet 

mogen deelnemen. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Nvt. De organisatie stelt het document 

op en bepaalt wanneer dit  moet 

ingediend worden. 

De organisatie stelt het document 

op en bepaalt wanneer dit  moet 

ingediend worden. 

 

11.7.5. De namen moeten worden vermeld in hun volgorde van deelname en de atleten in 

Wissel afslossingsevents moeten worden vermeld volgens hun respectievelijke 

zwemstijl. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Nvt. De organisatie stelt het document 

op en bepaalt wanneer dit  moet 

ingediend worden. 

De organisatie stelt het document 

op en bepaalt wanneer dit  moet 

ingediend worden. 

 

11.7.5.1. Het niet zwemmen in de aangegeven volgorde leidt tot diskwalificatie. 

11.7.6. Vervangingen kunnen alleen worden gemaakt in het geval van een medisch forfait 

gemaakt in overeenstemming met Voorschrift 6.3. Als een medische opname wordt 

geaccepteerd, moet een nieuw verklaringsdocument van World Para Swimming 

aflossingen worden ingediend. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Nvt. Vt. Vt. 
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11.7.7. Aflossingsploegen zijn gebaseerd op puntenscores. De sportklasse van een 

individuele atleet is de werkelijke waarde waard (dat wil zeggen dat Sport Class S6 zes 

(6) punten waard is, Sport Class SB12 is twaalf (12) punten waard, enz.). 

11.7.8. Aflossingen voor zwemmers met een visuele beperking (49-punts aflossing) moeten 

estafetteteams ten minste één (1) S/SB 11-atleet bevatten. De overige drie (3) atleten 

kunnen elke Sport Class tussen S/SB 11-13 zijn. 

11.7.9. Er zijn vier (4) atleten in elk aflossings-team. Gemengde aflossingen kunnen worden 

gezwommen. Gemengde aflossingen moeten bestaan uit twee (2) mannen en twee (2) 

vrouwen. Opgenomen Split tijden behaald in dit event kunnen niet worden gebruikt voor 

records en/of inschrijvingsdoelen. 

11.7.10. Bij aflossingsevents wordt het team van een atleet wiens voeten/deel van het 

lichaam contact verliest met het startplatform voordat het voorgaande teamlid de muur 

aantikt, gediskwalificeerd. 

11.7.10.1. Tijdens een aflossingsevent kan een atleet in het water beginnen. De atleet 

mag het contact met de startplaats niet verliezen totdat het voorgaande teamlid de 

muur raakt, anders wordt de atleet gediskwalificeerd. 

11.7.11. Elk aflossingsteam zal worden gediskwalificeerd voor een event als een 

teamlid, anders dan de atleet die is aangewezen om die afstand af te leggen, het water 

betreedt wanneer de race wordt uitgevoerd, en dit voordat alle atleten van alle teams de 

race hebben beëindigd. 

11.7.11.1. Een atleet, in een aflossingsevent, die met een waterstart begint, mag het 

water alleen betreden als de voorgaande start aan dezelfde kant is uitgevoerd. 

(when the preceding take off at the same end has been executed.)  

11.7.12. De Tapper kan de atleet de aflossingswissel keerpunten overbrengen en de 

positie/plaats van de aflossing aan te geven. Mogelijk is een extra Tapper vereist, een 

voor het tikken op de atleet van het aankomen in de baan en één Tapper voor het 

overbrengen van de wissel aan de start. Geen coaching is toegestaan. 

11.7.13. Bij aflossingsevents bepaalt elke keerpuntrechter aan het begin van de 

wedstrijd of de beginnende atleet in contact is met het startplatform wanneer de 

voorgaande atleet de startmuur raakt. Wanneer AOE (dat aftelprocedures voor het 

afmelden beoordeelt) beschikbaar is, wordt het gebruikt in overeenstemming met Regel 

10.10. 

11.7.14. Elke atleet die zijn afstand heeft gezwommen in een estafette moet het 

zwembad zo snel mogelijk verlaten zonder een andere atleet (s) te belemmeren die zijn 

lengte nog niet heeft afgemaakt. 

11.7.14.1. S/SB1-5-sporters mogen in hun zwembaan blijven tot de laatste atleet van elk 

team de race heeft voltooid. Een atleet die in het water blijft, moet zich van het 

einde van het zwembad verwijderen, dichtbij het touw van de baan, maar mag geen 

andere atleet in een andere zwembaan belemmeren. 
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11.8. De wedstrijd 

11.8.1. Alle individuele wedstrijden moeten worden gehouden als afzonderlijke 

genderevenementen. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Dames en heren kunnen samen 

zwemmen, maar worden in de 

uitslag apart opgenomen. 

Vt 

 

11.8.2. Een atleet die alleen over de baan zwemt, moet de hele afstand afleggen om zich te 

kwalificeren. 

11.8.3. Een atleet moet tijdens de wedstrijd in dezelfde baan blijven en toekomen als waarin hij 

gestart is. 

11.8.3.1. Als een sporter met een visuele beperking, die een Tapper voor die gebeurtenis heeft, in 

een zwembaan komt die niet in gebruik is, mag de atleet de wedstrijd in die baan voltooien. 

11.8.3.2. Als een sporter met een visuele beperking in een baan komt die in gebruik is, heeft het de 

voorkeur dat de sporter naar de juiste baan terugkeert. De Tapper kan mondelinge instructies 

geven, maar alleen na een duidelijke identificatie van de atleet bij naam om afleiding of 

interferentie met andere atleten te voorkomen. Als de atleet de race in een bezette baan 

beëindigt, zonder een fout, is zijn resultaat geldig. 

Interpretatie: Deze tabel helpt bij het verduidelijken van regels 11.8.3, 11.8.3.1 en 11.8.3.2 

Atleet met een 

tapper 11.8.3.1. aan de oppervlakte komen in een lege baan 
Geen Diskwalifiactie 

  

11.8.3.2. aan de oppervlakte komeni in een gebruikte 

baan, moet hij proberen terug gaan, maar zal 

niet bestraft worden als het niet lukt 

Geen Diskwalifiactie 

    

Aan de oppervlakte komen in een gebruikte 

baan, die storend is voor de andere athleet 
Zie 11.8.7.1. 

Atleet zonder een 

tapper 

11.8.3. Voltooid zwemmen in zijn eigen baan 
Geen Diskwalifiactie 

  11.8.3. Aan de oppervlakte komen in een andere baan Diskwalificatie 

 

11.8.4. In alle events moet een atleet bij het keren fysiek contact maken met het einde van het 

zwembad of de baan. De bocht moet worden gemaakt vanaf de muur en het is niet 

toegestaan om een stap vanaf de bodem van het zwembad te nemen. 

11.8.5. Het trekken aan de baan is niet toegestaan. 

11.8.6. Het tegenhouden van een andere atleet door over een andere zwembaan te zwemmen 

of anderszins te interfereren, zal de overtreder diskwalificeren. Als de overtreding 
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opzettelijk is, zal de scheidsrechter de zaak rapporteren aan het gastland NPC, aan 

World Para Swimming en aan de NPC van de atleet die zo aanstootgevend is. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt De kamprechter rapporteert aan de 

organisator en de clubverantwoordelijke. 

De kamprechter rapporteert aan de 

organisator, de clubverantwoordelijke en 

de respectievelijke liga. 

 

11.8.7. Mocht een vervelende zwemmer de kans op succes van een atleet in gevaar brengen, 

dan zal de scheidsrechter de macht hebben om hem in de volgende heat te laten 

deelnemen of, als de fout optreedt in een laatste evenement of in de laatste heat, kan de 

scheidsrechter bevelen dat deze opnieuw gezwommen wordt. 

11.8.7.1. Moest een accidentele fout optreden tijdens een race voor sporters met een 

visuele beperking, veroorzaakt door een atleet die na de start of beurt opduikt, in 

een baan die in gebruik is bij een andere atleet, of door te dicht bij de baan te 

zwemmen , enz., heeft de scheidsrechter de bevoegdheid om één (1) of alle atleten 

toe te staan om het event opnieuw te zwemmen. Als de fout voorkomt in een 

finale, kan de scheidsrechter de finale bevelen om opnieuw te worden 

gezwommen. 

11.8.8. S11-, SB11- en SM11-sporters, met uitzondering van degenen met protheses in beide 

ogen, moeten voor de wedstrijd een ondoorzichtige (zwart gemaakte) veiligheidsbril 

dragen. S11-, SB11- en SM11-sporters wier gezichtsstructuur de bril niet ondersteunt, 

moeten de ogen bedekken met een ondoorzichtige bedekking. De bril van de S11-, SB11- 

en SM11-sporters moet worden gecontroleerd aan het einde van het betreffende 

evenement. 

11.8.8.1. In het geval dat de bril per ongeluk valt tijdens de duik of tijdens de wedstrijd, 

zal de atleet niet worden gediskwalificeerd. 

11.8.9. Het is een atleet niet toegestaan enig apparaat of zwempak te gebruiken of te dragen 

dat zijn snelheid, drijfvermogen of uithoudingsvermogen tijdens een wedstrijd (zoals 

zwemvliezen, zwemvliezen, vinnen, powerbands of kleefstoffen, etc.) kan helpen. 

Zwembrillen mogen wel gedragen worden. Elke vorm van omsnoeren of stabiliseren van 

ledematen die ongewenste bewegingen beperkt is verboden. Het vastzetten van de body 

is niet toegestaan, tenzij goedgekeurd volgens Regel 6.6.2. 

11.8.9.1. Het is een atleet niet toegestaan om tijdens de wedstrijd een prothese te 

gebruiken, uitgezonderd lenzen of orthesen  

11.8.10. Iedere niet deelnemende (wachtende) atleet die al in het water gaat terwijl een 

andere race wordt uitgevoerd, wordt gediskwalificeerd voor zijn volgende geplande 

event. 

11.8.11. Iedere atleet die zijn race heeft beëindigd, mag het zwembad zo snel mogelijk 

verlaten zonder een andere atleet te belemmeren die zijn race nog niet heeft beëindigd. 

11.8.12. Na afloop van elke race, zal de scheidsrechter de atleten aangeven door 

middel van twee (2) korte fluitsignalen dat ze verplicht zijn om uit het water te komen 
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11.8.13. Het aangeven van tempo’s door een trainer/begeleider of het gebruiken van 

een apparaat of een plan dat dit effect heeft, is niet toegestaan tijdens het event. 

11.8.14. Als een fout van een official een fout van een atleet als gevolg heeft, kan de 

fout van de atleet door de scheidsrechter worden verwijderd. 
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LUIK 3:  ORGANISATIEBEPALINGEN 
 
In dit luik (3) vind je de regels met betrekking tot de praktische organisatie van de wedstrijden. Deze 
regels zijn complementair aan de vertaalde PARA SWIMMING-regels in luik 2. 
 
 
1 INRICHTING G-CIRCUIT 

De zwemcriteriums en meetings worden door Parantee-Psylos vzw en Ligue Handisport Francophone 
en wordt betwist volgens het goedgekeurd sporttechnisch reglement (zie deel wedstrijdbepalingen) 
dat gebaseerd is op het internationale PARA SWIMMING-reglement en de organisatiebepalingen.  
 
2 DEELNAME G-CIRCUIT 

2.1. Wedstrijddata 
De kalenders van het criterium en meetings worden samengesteld na de jaarlijkse commissie en kan 
tijdens het sportseizoen nog aangevuld worden waar nodig. Het Belgische Kampioenschap gaat door 
op dezelfde datum voor alle doelgroepen. 
 
2.2. Rechtmatige deelname  
De sporter is lid bij een erkende sportfederatie en beschikt over een geldige nationale classificatie voor 
aanvang van de eerste wedstrijd. Een classificatieaanvraag verloopt cfr. de classificatiehandleiding.  
Bij deelname aan internationale competities is een nationale of zelfs een internationale classificatie 
verplicht. Classificatie is niet vereist maar wel wenselijk om deel te nemen aan het zwemcriterium.  
 
2.3. Inschrijving 
De inschrijvingsformulieren en uitnodiging worden uiterlijk 8 weken voor aanvang van de wedstrijd 
verstuurd naar alle clubs. De inschrijvingsdeadline wordt steeds vermeld in de uitnodiging en ligt ten laatste 
1 week voor de wedstrijddatum. Inschrijvingsbijdragen worden rechtstreeks overgemaakt naar de 
organiserende club.  
 
3 WEDSTRIJDSYSTEEM 

3.1 Recreatieve en competitie wedstrijden 
Zoals reeds eerder vermeld, is enerzijds de keuze van de atleet tussen recreatieve of competitieve 

zwembeoefening en anderzijds de keuze van de organisator tussen het organiseren van recreatieve of 

competitieve zwemwedstrijden van groot belang. In onderstaande tabel wordt het verschil tussen 

recreatieve en competitieve wedstrijden toegelicht betreffende de soorten wedstrijden, het doel van de 

wedstrijd, de deelnemers, de resultatenverwerking, het toegepaste reglement en de eigenlijke 

wedstrijdaanvraag. 

 

 Recreatieve wedstrijden Competitieve wedstrijden 

 

Soorten wedstrijden 
- FYS-zwemwedstrijden 

(funhappenings) 

- VE zwemwedstrijden 

(criteriumwedstrijden en 

meetings) 

- Geïntegreerde 

zwemwedstrijden* 

- Internationale VE 

zwemwedstrijden op 

Belgische bodem (conform 

INAS reglementering) 

- FYS criterium wedstrijden  

- Geïntegreerde 

wedstrijden* (conform 

VZF/FFBN reglementering) 

- BK 

- Internationale wedstrijden 

op Belgische bodem 

(conform IPC 

reglementering) 

 

 

Doel 
- Sensibilisatie van AMH 

- Competitieve wedstrijd 

voor AMH 

https://www.parantee-psylos.be/classificatie
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Deelnemers 
- Deelnemers verkeren in 

voldoende goeie 

gezondheid om te 

zwemmen. 

- VE zwemwedstrijden: 

atleten met een VE 

beperking 

- FYS zwemwedstrijden: 

atleten met een FYS 

beperking 

- Geen officiële sportklasse 

vereist (ook geen attest 

VE) 

- Leden Parantee-

Psylos/VZF/LHF/ 

FFBN én niet-leden kunnen 

deelnemen 

 

- Deelnemers verkeren in 

voldoende goeie 

gezondheid om te 

zwemmen. 

- Competitiewedstrijden: 

atleten met een VE, VI, AU 

en/of FYS beperking 

- AMH (FY/ VI/ AU): officiële 

Belgische sportklasse 

vereist 

- AMH (VE): attest VE 

vereist 

- Non eligable atleten (S16) 

mogen deelnemen aan het 

BK. Als referentietijd wordt 

het wereldrecord van de 

valide atleten genomen.  

- Atleten zonder sportklasse 

(S16) kunnen gedurende 1 

jaar onder deze categorie 

deelnemen aan 

wedstrijden. Zij kunnen 

niet deelnemen aan het 

BK.  

- Enkel leden Parantee-

Psylos/VZF/ LHF/FFBN 

mogen deelnemen 

 

 

Resultaten - verwerking 
- Enkel de gezwommen 

tijden van de vooraf 

vastgelegde 

criteriumwedstrijden VE 

worden bijgehouden en 

tellen mee voor de 

selecties van het BK. 

- Records tellen niet mee. 

 

 

 

 

 

 

- De gezwommen tijden 

worden bijgehouden.  

- Records worden 

bijgehouden voor zowel 

een 25m bad als voor een 

50m bad en bezorgd aan 

Parantee-Psylos en LHF. 

- Een AMH die zich niet aan 

de goedgekeurde 

reglementering houdt, 

wordt gediskwalificeerd. 

De diskwalificatie wordt 

vermeld in de uitslag. De 

tijd van de 

gediskwalificeerde mag 

opgenomen worden in de 

uitslag. 

 

Splash 
- Er wordt gebruik gemaakt 

van de Splash software 

voor inschrijvingen en 

verwerking van een 

wedstrijd.  

- Er wordt verplicht gebruik 

gemaakt van de Splash 

software voor 

inschrijvingen en 

verwerking van een 
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 wedstrijd.  

- De organisator maakt 

verplicht gebruik van de op 

dat moment geldende 

ParaPoints puntentabel. 

Deze tabel is steeds te 

downloaden van de 

website van Parantee-

Psylos en LHF. Deze tabel 

wordt op 1 september van 

elk jaar vastgelegd op 

basis van de op die 

moment gekende 

wereldrecords groot bad 

en is geldig voor het 

volledig lopend 

kalenderjaar.  

 

Reglement 
- Conform reglement 

goedgekeurd door 

Parantee-Psylos (niveau 

recreatie) 

- Conform reglement 

goedgekeurd door BPC 

(niveau competitie) 

 

Wedstrijdaanvraag 
- Bij Parantee-Psylos en LHF 

- De wedstrijdaanvraag 

moet minstens 15 dagen 

vooraf gebeuren, door 

middel van het document, 

te downloaden van de 

website van Parantee-

Psylos of LHF. 

- Geïntegreerde 

wedstrijden*: aanvraag bij 

VZF vzw. 

 

- Bij Parantee-Psylos of LHF 

- De wedstrijdaanvraag 

moet ten laatste gebeuren 

op 15 augustus van het 

jaar voorafgaand aan de 

start van het seizoen.  

- De aanvraag wordt in de 

nationale werkgroep 

besproken.  

- De wedstrijdkalender 

wordt gepubliceerd bij het 

begin van het seizoen op 1 

september. 

- Geïntegreerde 

wedstrijden*: aanvraag bij 

VZF vzw of FFBN. 

- Aanvraag van officials bij 

VZF vzw of FFBN. 

Om de tijden te kunnen 

laten meetellen, moet(en) 

official(s) met kennis van 

zaken aanwezig zijn. 

 

3.2 Belgische Kampioenschappen 

3.2.1. Atleten met een fysieke en visuele beperking 

De Belgische kampioenschappen staan open voor atleten met een fysieke en visuele beperking op 

voorwaarde dat ze een nationale sportklasse hebben.  
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3.2.2. Atleten met een verstandelijke beperking en ASS 

Enkel de geselecteerde atleten met een verstandelijke beperking (S14) of ASS (S15) worden 

toegelaten tot de Belgische kampioenschappen, onder volgende voorwaarden:  

a) Per event, opgenomen in het programma van het BK G-zwemmen, krijgen de acht beste 

atleten een uitnodiging om deel te nemen. De geselecteerde atleten die niet deelnemen zullen 

vervangen worden door atleten van de reservelijst. 

b) Het is niet nodig om vooraf aan een bepaald aantal wedstrijd deelgenomen te hebben om te 

kunnen deelnemen aan een BK.  

c) De deelnemers moeten over een nationale sportklasse beschikken. Het correct ingevulde en 

ondertekende ‘VE Attest’ of ‘ASS Attest’ dient voor het einde van de inschrijvingsdeadline 

Parantee-Psylos of LHF te bereiken. Meer informatie over sportklasse is te vinden op de 

sportklassepagina van de website van Parantee-Psylos of LHF. 

d) De selectie voor het gesloten BK G-zwemmen gebeurt op basis van tijden gezwommen in de 

referentieperiode die loopt van 1 februari van het voorgaande jaar tot en met 31 januari van 

het jaar waarin het BK zal plaatsvinden. 

e) De tijden die genoteerd worden, zijn tijden gezwommen op VE-criteriums en competities voor 

atleten met een fysieke beperking. Voor competities van FFBN, VZF, IPC en INAS moeten de 

tijden opgestuurd worden naar LHF of Parantee-Psylos binnen de 15 dagen na de wedstrijd 

waar de tijden gezwommen werden.  

f) Alle atleten kunnen op het BK slechts aan vier nummers deelnemen ongeacht de aflossing. 

  

https://www.parantee-psylos.be/classificatie
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4 ACCOMMODATIE  

1.1. Algemeen 

1.1.1 WPS herkent twee (2) soorten zwembaden: 

1.1.1.1 WPS Paralympische Standaard Zwembaden: IPC Wedstrijden, IPC Competities en WPS 

Erkende Competities zullen in een Paralympisch Standaard Zwembad gehouden worden, dat 

voldoet aan 1.3 en 1.4, maar WPS mag bepaalde standaarden handhaven voor bestaande 

zwembaden als het niet interfereert met de Competitie. 

1.1.1.2 WPS Minimum Standaard Zwembaden: WPS Goedgekeurde Competities zullen worden geleid 

in zwembaden die voldoen aan alle minimum standaarden vermeld in 1.3. 

1.1.2 Het zwembad en het technisch materiaal nodig voor IPC Wedstrijden, IPC Competities en WPS 

Goedgekeurde Competities zullen geïnspecteerd en goedgekeurd worden voor de aanvang 

van de zwem competities door de aangeduide Technisch Afgevaardigde of WPS. 

Toepassing in België voor Belgische records 

Recreatief Competitief BK 

Nvt Vt, conform het zwemreglement 

van KBZB 

Vt, conform het zwemreglement van 

KBZB 

 

1.1.3 Op IPC Wedstrijden, IPC Competities en WPS Goedgekeurde Competities zullen alle 

zwembaden beschikbaar zijn voor gebruik door aangekomen atleten minimum twee (2) dagen 

voorafgaande de start van de competitie. 

 

Toepassing in België voor Belgische records 

Recreatief Competitief BK 

Nvt Nvt. nvt. 

 

Het zwembad zal beschikbaar zijn voor atleten minimum 1.5 uur voorafgaande destart van 

elke sessie van de Competitie. 

Toepassing in België voor Belgische records 

Recreatief Competitief BK 

Minimum 1 uur voorafgaand 

aan de start van de wedstrijd 

Minimum 1 uur voorafgaand 

aan de start van de wedstrijd 

Minimum 1 uur voorafgaand aan 

de start van de wedstrijd 

 

1.1.4 Alle zwembaden en faciliteiten zullen toegankelijk zijn. 

1.1.5 Gedurende de dagen van de Competitie zullen de zwembaden beschikbaar zijn voor training 

als de Competitie niet bezig is. 

Toepassing in België voor Belgische records 

Recreatief Competitief BK 

Nvt. Nvt. Nvt. 
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1.1.6 Matten zullen geplaatst worden aan de kant van de buitenste baan, op één (1) meter vanaf elk 

einde van het zwembad. Elke mat zal een minimum van één (1) meter breed en twee (2) meter 

lengte hebben.  

1.1.7 Wanneer onder water videomateriaal gebruikt wordt, zal het materiaal met afstandsbediening 

werken en het zal het zicht of pad van de atleten niet verstoren en het mag de configuratie van 

het zwembad niet veranderen of de vereiste WPS-markeringen niet verduisteren.  

1.2 Minimum Standaards Zwembaden 

Toepassing in België voor Belgische records 

Recreatief Competitief BK 

Nvt Vt, conform het zwemreglement 

van KBZB 

Vt, conform het zwemreglement van 

KBZB 

 

1.2.1 Lengte 

1.2.1.1 50.000 meters. Wanneer aantikpanelen of Automatische Tijdsopname materiaal gebruikt 

wordt bij de start, aankomst of bijkomend aan de keerpunten, zal het zwembad van zulke 

lengte moeten zijn dat de vereiste afstand van 50.000 meters verzekerd wordt tussen de twee 

(2) panelen. 

1.2.1.2 25.000 meters. Wanneer aantikpanelen of Automatische Tijdsopname materiaal gebruikt 

wordt bij de start, aankomst of bijkomend bij de keerpunten, zal het zwembad van zulke lengte 

moeten zijn dat de vereiste afstand van 25.000 meters verzekerd wordt tussen de twee 

panelen.  

1.2.2 Dimensionale Tolerantie 

1.2.2.1 De toelaatbare tolerantie in 50.000 meters zwembaden zal +0.010, - 0.000 meter. 

Toleranties zullen als volgt gemeten worden: 

Van Muur tot Muur: minimum 50.020 meter, maximum 50.030 meter 

Toleranties moeten consistent zijn van 0.300 mm tot boven 0.800 meters onder het wateroppervlak. 

Deze metingen moeten gecertifieerd zijn door een toezichter of een andere gekwalificeerde official 

namens het LOC. 

1.2.3 Diepte 

1.2.3.1 Een minimum diepte van 1.35 meter, verlengt van 1,0 meter tot minstens 6.0 meter vanaf de 

laatste muur is vereist voor zwembaden met startblokken. Een minimum diepte van 1.0 meter 

is elders vereist. 

1.2.4 Muren 

1.2.4.1 Aankomstmuren zullen verticaal, parallel zijn en vormen hoeken van (90) graden naar de 

zwembaan en naar het wateroppervlak. Zij zullen vervaardigd zijn van stevig materiaal, met 

een anti-slip oppervlak verlengd met 0.8 meter onder het wateroppervlak, om de atleet in staat 

te stellen om zonder gevaar aan te tikken of te keren. 

1.2.4.2 Rust richels langs de zwembadwanden zijn toegestaan. Zij mogen niet lager zijn dan 1,2 meter 

onder het wateroppervlak en mogen 0,1 meter breed zijn. Zowel interne als externe richels zijn 

toelaatbaar, maar interne richels hebben de voorkeur. 

1.2.4.3 Goten kunnen op alle vier de muren van het zwembad worden geplaatst. Als er muurgoten zijn 

geïnstalleerd, moet het mogelijk zijn om aanraakpanelen op de vereiste 0,3 meter boven het 

wateroppervlak te bevestigen. Ze moeten bedekt zijn met een geschikte grill of scherm. 

1.2.5 Banen 

1.2.5.1 Banen  moeten minstens 2,5 meter breed zijn, met minstens 0,2 meter tussenruimte buiten de 

eerste en de laatste baan. 
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1.2.6 Vlotterlijnen 

1.2.6.1 De vlotterlijnen van de banen strekken zich uit over de volledige lengte van de baan, aan beide 

zijden bevestigd aan ankerhaken die in de aankomstmuur zitten. Het anker moet zo worden 

geplaatst dat de vlotters aan elke aankomstmuur van het zwembad zich op het 

wateroppervlak bevinden. Elke koord bestaat uit vlotters die van het ene naar het andere eind 

zijn geplaatst met een minimumdiameter van 0,10 meter.  

Toepassing in België voor Belgische records 

Recreatief Competitief BK 

Nvt Nvt. Nvt. 

 

1.2.6.2 In een 8 banen zwembad zal de kleur van de koorden als volgt zijn: 

• Twee (2) groene koorden voor baan 1 en 8 

• Vier (4) blauwe koorden voor baan 2,3,6,7 

• Drie (3) gele koorden voor baan 4 en 5 

Toepassing in België voor Belgische records 

Recreatief Competitief BK 

Nvt Nvt. Nvt. 

 

1.2.6.3 In een (10) banen zwembad zal de kleur van de koorden als volgt zijn: 

• Twee (2) groene koorden voor baan 0 en 9 

• Zes (6) blauwe koorden voor baan 1,2,3,6,7,8 

• Drie (3) gele koorden voor baan 4 en 5 

Toepassing in België voor Belgische records 

Recreatief Competitief BK 

Nvt Nvt. Nvt. 

 

1.2.6.4 De vlotters die zich over een afstand van 5,0 meter van elk uiteinde van het zwembad 

uitstrekken, moeten van rode kleur zijn. 

1.2.6.5 Er mag niet meer dan één koord zijn tussen elke baan. De koorden moeten stevig worden 

uitgerekt.  

1.2.6.6 Op de 15 meter van elke aankomstmuur van het zwembad moeten de vlotters in kleur 

verschillen van de andere vlotters.  

1.2.6.7 In 50 meter zwembaden moeten de vlotters verschillen om de 25 meter te markeren.  

1.2.6.8 Baannummers van zacht materiaal kunnen bij het begin en op het einde van het zwembad op 

de koorden worden gelegd.  

1.2.7 Startblokken 

1.2.7.1 Zal stevig zijn en geen verend effect hebben. 

1.2.7.2 De hoogte van het platform boven het wateroppervlak bedraagt 0,5 meter tot 0,75 meter. 

1.2.7.3 Het oppervlak moet minstens 0,5 meter x 0,5 meter zijn en bedekt met antislip materiaal. 

1.2.7.4 Maximale helling mag niet meer dan tien graden zijn. Het startplatform kan een instelbare 

rugplaat hebben. 
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1.2.7.5 Het startplatform moet zodanig gebouwd zijn, dat het platform door de atleet in de 

voorwaartse start aan de voorkant en de zijkanten kan worden vastgegrepen: het wordt 

aanbevolen om, als de dikte van het startplatform 0,004 meter bedraagt, grepen van ten 

minste 0,1 meter breedte aan elke kant en 0,4 meter breedte als de voorkant uitgesneden 

wordt tot 0,03 meter van het oppervlak van het platform. 

1.2.7.6 Handgrepen voor de voorwaartse start kunnen aan de zijkanten van de startplatforms worden 

geïnstalleerd. 

1.2.7.7 Handgrepen voor rugslag starten worden geplaatst op een afstand van 0,3 meter tot 0,6 meter 

boven het wateroppervlak, zowel horizontaal als verticaal. Ze moeten evenwijdig aan het 

oppervlak van de eindwand lopen en mogen niet buiten de eindwand uitsteken. 

1.2.7.8 Elektronische scoreborden kunnen worden geïnstalleerd onder de startplatforms. Flitsen is 

niet toegestaan. Figuren mogen niet bewegen tijdens de start van de rugslag. 

1.2.7.9 Nummering. Elk startblok moet eenduidig genummerd zijn aan alle vier zijden duidelijk 

zichtbaar. Het wordt aanbevolen dat baan nummer 1 van een 8 banen zwembad zich aan de 

rechterkant bevindt wanneer u van -af de andere kant tegenover de baan staat. Het is ook aan 

te bevelen dat in een 10 – banen zwembad baan nummer 0 aan de rechterkant is als u vanaf 

de startkant tegenover de baan staat, met uitzondering van 50 meter wedstrijden, die van het 

andere uiteinde kunnen beginnen. Aantikpanelen mogen aan de bovenkant genummerd 

worden. 

Toepassing in België voor Belgische records 

Recreatief Competitief BK 

Nvt, maar moet 
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Nvt, maar moet wel duidelijk leesbaar zijn 

 

1.2.7.10 Rugslagrichel 

Een rugslagrichel mag gebruikt worden: 

• De richel mag instelbaar zijn tot vier (4) cm boven of vier (4) cm onder het water oppervlak. 

• De richel is minimaal vijfenzestig (65) cm lang. 

• De richel is acht (8) cm hoog, twee (2) cm breed aan de rand met 10 graden helling. 

1.2.8 Aanduiding Rugslag Keerpunt 

1.2.8.1 Vlaggentouwen worden opgehangen over het zwembad, minimaal 1,8 meter en maximaal 25 

meter boven het wateroppervlak, op basis van vaste normen die op een afstand van 5,0 

meter van elke muur zijn geplaatst. Onderscheidende markeringen moeten aan beide zijden 

van het zwembad worden aangebracht, en waar mogelijk op elke koord, op vijf meter van 

elke muur.  

1.2.8.2 De aanduiding van het rugslag keerpunt moet een contrasterende kleur hebben met het 

plafond of de lucht. 

1.2.9 Valse startkoord 

1.2.9.1 Kan over het zwembad gehangen worden op minstens 1,2 meter boven het waterniveau, op 

basis van vaste palen die 15,0 meter voor het begin geplaatst worden. Het moet worden 

bevestigd door middel van een mechanisme voor snelle ontgrendeling. Het touw moet alle 

banen effectief bedekken als het geactiveerd is.  

1.2.10  Water temperatuur en beweging 

1.2.10.1 Water temperratuur zal tussen 25° C en 28° C zijn. 

1.2.10.2 Tijdens wedstrijden moet het water in het zwembad op een constant niveau zijn, zonder 

noemenswaardige beweging.  
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1.2.10.3 Om het waterpeil te handhaven: zorg voor transparantie van het water: en houd rekening 

met de geldende gezondheidsvoorschriften in de meeste landen; instroom en uitstroom 

moeten als volgt worden geregeld: 

• 220 tot 250 m3/h voor 50.000 m zwembaden 

• 150 tot 180 m3/h voor 33.330 m zwembaden 

• 120 tot  150 m3/h voor 25.000 m zwembaden 

1.2.10.4Bij deze omrekentabel moet de waterverdeling zodanig zijn dat er geen noemenswaardige 

stroom of turbulentie wordt gecreëerd.  

Aanzienlijke stroom wordt gedefinieerd als waterbeweging die een drijvende basketbal 

(gevuld met zes liter water om het juiste drijfvermogen te verkrijgen) in één richting in meer 

dan 1.250 meter in zestig seconden kan verplaatsen. De beste manier om dit te testen, is door 

twee drijvende koorden kruiselings in een baan te plaatsen (om een vierkant van 2.5 meter te 

vormen) en vervolgens de basketbal (gevuld met zes liter water) in het midden van het 

vierkant te laten liggen. Als de bal binnen zestig seconden geen van de vier koorden raakt, is 

de turbulentietest geslaagd.  

De turbulentietest moet worden herhaald in baan 1,3,6,8 aan elke kant van het zwembad op 5 

meter van elke muur. 

1.2.11 Belichting – Lichtintensiteit ten opzichte van startplatforms en keerpunten mag niet minder 

zijn dan zeshonderd (600) Lux. 

1.2.12 Baanmarkeringen hebben een donkere contrasterende kleur, geplaatst op de vloer van het 

zwembad, in het midden van elke baan. 

         Breedte:   minimum 0,2 meter, maximum 0,3 meter 

         Lengte:  46,0 meter voor 50 m zwembaden 

                                          21,0 meter voor 25 m zwembaden  

Elke koord eindigt op 2,0 meter vanaf de muur van het zwembad met een kenmerkende 

dwarslijn van 1,0 meter lang en van dezelfde breedte als de koord. Doellijnen worden op het 

einde van de baan of op de aantikschermen geplaatst worden in het midden van elke baan 

met dezelfde breedte als de koorden.  

Ze strekken zich zonder onderbreking uit van de rand van de kant (boord) tot de vloer van het 

zwembad tot een maximum van drie meter. Een dwarslijn van 0,5 m lang moet 0,3 m onder het 

wateroppervlak worden geplaatst, gemeten aan de middelste punt van de dwarslijn. 

Schotten: 

Wanneer een schot dient als eindmuur, moet het zich over de volle breedte van de baan 

uitstrekken en een solide, vlak, niet glad, stabiel verticaal oppervlak bieden waarop 

aantikpanelen mogen worden gemonteerd worden die zich niet minder dan 0,8 m onder en 0,3 

m boven het oppervlak van de wateroppervlak uitstrekken, en moet vrij zijn van gevaarlijke 

openingen boven of onder de waterlijn die kunnen worden doorboord door een hand, voeten, 

tenen of vingers van een atleet. Een schot moet zodanig zijn ontworpen dat vrij verkeer van 

ambtenaren langs de lengte ervan mogelijk is zonder dat door die beweging enige merkbare 

stroom of waterturbulentie ontstaat.  

1.3 Paralympisch standaard Zwembad (voor zowel permanente of tijdelijke zwembaden) 

Recreatief Competitief BK 

Nvt. Nvt. Nvt. 

Een BK wordt echter bij voorkeur 

georganiseerd in een Paralympisch 

standaard Zwembad 

 

1.3.1 Lengte: 50,0 meter tussen de AOE aantikpanelen, uitgezonderd voor de Korte Baan Wereld 

Kampioenschappen, waar er 25,0 m tussen de AOE aantikpanelen bij de start en 

aankomstmuur of aantikpanelen bij het keerpunt zal zijn.  



Pagina 70 van 80 

 

1.3.1.1 Toelaatbare afstanden zoals beschreven in 1.2.2 

1.3.1.2 Breedte: 25,0 meter 

1.3.1.3 Diepte: minimum twee (2) meter 

1.3.1.4 Muren: zoals beschreven in 1.2.4 

1.3.1.5 De zwembaden moeten voorzien zijn van doorspoelende muren aan beide uiteinden. 

1.3.1.6 Aantal banen: minimum acht (8) banen voor IPC Kampioenschappen en tien (10) banen voor 

Paralympische Spelen. 

1.3.1.7 Banen zullen 2,5 m breed met twee (2) ruimtes van 2,5 m breed buiten de baan 1 en 8. Er moet 

een koord zijn die deze ruimtes scheidt van baan 1 en 8. Als het zwembad tien (10) banen 

heeft, moeten deze worden gemarkeerd van 0 tot 9. 

Voor IPC wedstrijden moet er een baankoord zijn die deze ruimtes scheidt van baan 0 tot 9. 

1.3.2 Koorden: zoals beschreven in 1.2.6 

1.3.3 Startplatform: zoals beschreven in 1.2.7 Met als uitzondering het oppervlak dat op zijn minst 

0,5 m breed x 0,6 m lang zal zijn en bedekt met anti-slip materiaal. Valse start materiaal moet 

geïnstalleerd zijn.  

1.3.4 Nummering: zoals beschreven in 1.2.7.9 

1.3.5 Rugslag keerpunt markeringen: zoals beschreven in 1.2.8 

1.3.6 Valse startkoord: zoals beschreven in 1.2.9 

1.3.7 Water temperatuur: zoals beschreven in 1.2.10 

1.3.8 Belichting: Lichtintensiteit over het hele zwembad zal niet minder zijn dan 1500 lux. 

1.3.9 Baanmarkeringen: zoals beschreven in 1.2.12.  De afstand tussen het centrale punt van elke 

baan zal 2,5 meter zijn. 

1.3.10 Als het zwem- en het duikgedeelte in dezelfde ruimte zijn, zal de afstand die de verschillende 

zwembaden scheidt van elkaar, 5,0 meter zijn. Voor zwembaden gemaakt vanaf 1 januari 

2014 is de minimum afstand om deze zwembaden te scheiden 8 meter, hoewel de voorkeur 

naar 10 meter gaat. 

1.4 Automatische Tijdsopname apparatuur (AOE) 

Recreatief Competitief BK 

Nvt. Nvt. Vt. 

 

1.4.1 Tijdens IPC wedstrijden, IPC Competities en WPS goedgekeurde competities,  zal AOE 
voorzien zijn en gebruikt worden.  

1.4.2 Automatische en Half-Automatische Tijdsopname apparatuur registreert de opgenomen tijd 
van elke atleet en bepaalt de relatieve plaats in een reeks. De beoordeling en timing zal tot op 
2 decimalen (1/100 van een seconde) gebeuren. Apparatuur die is geïnstalleerd, mag de start, 
keerpunt van de atleet niet tegenwerken. 

1.4.3 Het apparatuur moet: 
1.4.3.1 Moet door de Starter geactiveerd worden. 
1.4.3.2 Er liggen geen zichtbare draden op de zwembadrand. 

Recreatief Competitief BK 

Nvt. Nvt. Nvt. 

 
1.4.3.3 Is in staat om al de geregistreede tijden voor elke baan en elke plaats weer te geven. 
1.4.3.4 Zorgt voor een makkelijke digitale weergave van een atleet zijn tijd. 
1.4.4 Start apparatuur 
1.4.4.1 De Starter zal een microfoon ter beschikking hebben voor mondelinge mededelingen. 
1.4.4.2 De microfoon en het startsignaal zal verbonden zijn met luidsprekers op elk startplatform 

waar zowel de Starter- als het startsignaal even luid en gelijktijdig kan gehoord worden door 
elke atleet. 
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Recreatief Competitief BK 

Nvt. Nvt. Nvt. 

 

1.4.4.3 Een lichtsignaal voor atleten met een gehoorprobleem zal voorhanden zijn bij het 
startplatform van de atleet. Het mag naar de atleet zijn voorkeur geplaatst worden en ook 
zodanig dat de Hoofdscheidsrechter en de Starter het kunnen zien. 

1.4.5 Aantikpanelen 
1.4.5.1 De minimum afmetingen van de aantikpanelen zal 2,4 meter breed en 0,9 meter hoog zijn, en 

de maximum dikte zal 0,01 meter als het contact gesloten is (en de tijd gestopt is). 
1.4.5.2 De panelen zullen zich 0,3 meter boven en 0,6 meter onder het wateroppervlak uitstrekken. Het 

apparatuur in elke baan zal individueel verbonden zijn, zodanig dat het individueel 
gecontroleerd kan worden. Het bovenste van de panelen zal van een lichte kleur zijn en zal de 
kleur dragen van de baanmarkering voor de eindmuur. 

1.4.5.3 Installatie: De aantikpanelen zullen geïnstalleerd worden in een vaste positie in het midden van 
de baan. De panelen zijn draagbaar, wat de zwembadbeheerder toelaat om deze weg te 
nemen als er geen atleten zijn.  

1.4.5.4 Gevoeligheid: De gevoeligheid van de panelen zal zodanig zijn dat ze niet geactiveerd worden 
door waterturbulentie, maar wel bij een lichte handtik. De panelen zijn gevoelig aan de 
voorzijde. 

1.4.5.5 Markeringen: De markeringen op de panelen zijn conform met en overlappen de bestaande 
markeringen van het zwembad. De perimeter en de randen van de panelen worden bepaald bij 
een 0,025 meter zwarte rand.  

1.4.5.6 Veiligheid: De panelen zullen veilig zijn voor elektrische shocks en zullen geen scherpe randen 
hebben. 

1.4.6 Half Automatische Tijdsopname Apparatuur mag als reserve worden gebruikt bij het AOE. Een 
Keerpuntrechter mag een van de knoppen bedienen.  

1.4.7 De volgende benodigdheden zijn essentieel voor een minimale installatie van AOE: 
1.4.7.1 Afdruk van alle informatie, die tijdens een volgende gebeurtenis kan worden geregenereerd. 
1.4.7.2 Toeschouwer scorebord. 
1.4.7.3 Aflossing start met chrono tot op 1/100 van een seconde. Waar een overhead videotiming-

systeem is geïnstalleerd, dat mag gezien worden als een toevoeging aan het AOE bij Relais 
starten. 

1.4.7.4 Automatische ronde teller 
1.4.7.5 Uitlezen van tussentijden 
1.4.7.6 Computer samenvattingen 
1.4.7.7 Correctie van foute aankomst 
1.4.7.8 Mogelijkheid voor automatische herlaadbare batterij 
1.4.8 Voor IPC wedstrijden, IPC Competities en WPS goedgekeurde Competities zijn de volgende 

accesoires ook belangrijk:  
1.4.9  

Recreatief Competitief BK 

Nvt. Nvt. Nvt. 

 
1.4.9.1 Het elektronische toeschouwer scorebord zal op zijn minst twaalf (12) zinnen van 

tweeëndertig (32) letters, elk met de mogelijkheid om zowel cijfers als letters te tonen.  

Elk karakter zal 360 mm hoog zijn. Elke zin – matrix scorebord zal in staat zijn om op en neer 
te scrollen, met een knipperfunctie en elk volledig matrix-scorebord moet programmeerbaar 
zijn en in staat zijn om animaties te tonen. Het bord moet een minimum grootte hebben van 
4,5 m breedte op 4,5 m hoogte. 
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1.4.9.2 Er zal een controle ruimte zijn, voorzien van airconditioning, met afmetingen van ten minste 
6,0 m x 3,0 m, gelegen tussen 3,0 m en 5,0 m van de aankomstmuur, met een volledig zicht op 
de finish tijdens de wedstrijd. De Hoofdscheidsrechter moet tijdens de wedstrijd gemakkelijk 
toegang hebben tot de controle ruimte. Op alle andere tijdstippen moet de controle ruimte 
beveiligd zijn. 

1.4.9.3 Overhead Video timing systeem 
 
5 BETALINGEN 

Verschuldigde bedragen, van welke aard ook, dienen te worden overgeschreven op rekeningnummer 
BE74 0682 3627 0607 van Parantee-Psylos vzw, binnen de maand na de schriftelijke uitnodiging tot 
betalen (tenzij anders voorzien). 

 
6 OPMERKINGEN 
 
Opmerkingen, feedback en suggesties, die geen directe betrekking hebben op het resultaat van een 
specifieke wedstrijd, kunnen op constructieve wijze en zonder speciale procedure steeds bij de 
competitiemanager, de manager officials, de bevoegde medewerker of het secretariaat van Parantee-
Psylos worden ingediend. Deze worden binnen redelijke termijn effectief besproken en teruggekoppeld 
naar de indiener.  

 

 
Competitiemanager 
  

 Frederik Van Kerckhove   T.: 

0487 43 75 53 

 frederic_vk@yahoo.com 

 
 
Recreatiemanager 
  

 Marcel Van Beylen     T.: 0498 53 35 98 

 vanbeylenmar@skynet.be 

 
 

 
Medewerker Parantee-Psylos 

 
 Bas Van Dycke 

 T.: 09 243 11 78 

 bas.vandycke@parantee-psylos.be 
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BIJLAGE 1. OPEN WATER 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Voorlopig zijn er geen competitieve open water wedstrijden in België. Alle wedstrijden open water 

worden in België als recreatief beschouwd. 

Als er in de toekomst noodzaak is om een BK G-Zwemmen open water in te richten, zal de werkgroep 

zwemreglementering in samenwerking met de nationale zwemcommissie zich hierover buigen. 

 

Open Water: 

Competities die plaats vinden in rivieren, meren, oceanen of water kanalen noemt men ‘Open Water’ 

competities. 

De Open Water Reglementen zijn onderdeel van World Para Swimming Reglementen en zijn 

uitgeschreven in Bijlage 1: Open Water. 

1.1 Algemeen 

1.1.1 De Open Water reeks (5) km is voor atleten met een motorische beperking, visuele beperking 

of verstandelijke beperking. Elke beperkingsgroep zal een eigen medaille uitreiking hebben. 

1.1.2 Inschrijvingsvereiste: voor IPC Competities en WPS erkende Competities zal de atleet een 

geschreven uitslagstaat van een vorige Open Water (5) km wedstrijd bij zich hebben.  

1.1.3 Tijdslimiet: een tijdslimiet van maximum (2) uur is toegestaan om de wedstrijd te beëindigen. 

Na het verstrijken van de toegewezen tijdslimiet zal de Kamprechter al de atleten die nog in de 

wedstrijd zijn, vragen om uit het water te komen.  

1.1.4 Een atleet mag op eender welk tijdstip het water verlaten om medische redenen, vastgesteld 

door de Kamprechter, Technische Afgevaardigde of Veiligheidsadviseur.  

1.1.5 Het is de verantwoordelijkheid van elke atleet, voor de start van een reeks, om een warmte 

deken te hebben.  

1.1.6 Bij Sport klasse S11, S12 en S14 atleten die de wedstrijd niet zelfstandig kunnen uitvoeren, is 

het toegestaan om bijkomende assistentie te hebben (bv. Ondersteuningspersoneel). Het 

gebruik van een klein, niet-gemotoriseerd vaartuig, surfplank of begeleidingsatleet zijn 

toegestaan. De toestemming om dit soort assistentie te gebruiken zal door de Technische 

Afgevaardigde aangevraagd worden, de dag voorafgaand aan de reeks.  

1.1.6.1 De atleet is verantwoordelijk voor het regelen van zijn Ondersteuningspersoneel en zijn 

vaartuig indien nodig.  

1.1.6.2 Als de atleet een begeleider gebruikt als Ondersteuningspersoneel, dan heeft die begeleider 

dezelfde nummer als de atleet.  

1.1.6.3 Ondersteuningspersoneel zal ervoor zorgen dat haar atleten bewust gemaakt zijn van elke 

diskwalificatie of inbreuk die de Kamprechter geeft aan hun zwemmer.  
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1.2 Officials 

De volgende Officials zullen aangeduid zijn bij Open Water wedstrijden: 

• Technische Afgevaardigde voor Open Water 

• Kamprechter (één per wedstrijd) 

• Scheidsrechters (2) minimum, bijkomende Scheidsrechters evenredig aan de wedstrijd 

inschrijvingen. 

• Hoofdtijdopnemer plus twee Tijdopnemers 

• Hoofdaankomstrechter plus twee aankomstrechters 

• Veiligheidsadviseur 

• Dokter 

• Wedstrijdofficier 

• Baanrechter (1) per atleet 

• Administratief medewerker 

• Keerpuntrechter (één per wijziging van richting van de wedstrijd) 

• Starter 

• Omroeper 

• Opnemer 

Note: Geen enkele Official kan meer dan één taak tegelijkertijd uitvoeren. Zij mogen enkel een 

andere taak uitvoeren als de vorige volledig beëindigd is.  

 

1.2.1 Technisch Afgevaardigde 

Deze taak mag in combinatie met de Baanrechter uitgevoerd worden. (verwijs naar de taken 

van de Baanrechter) 

1.2.1.1 De Technische Afgevaardigde is aangeduid door WPS om een overzicht te hebben over de 

opzet en het beleid van Open Water Wedstrijden en om te verzekeren dat de WPS 

zwemreglementen gelden.  

1.2.2 De Kamprechter zal:  

1.2.2.1 Volledig gezag en controle hebben over al de Technische Officials, hun opdrachten 

goedkeuren, hun onderrichten mbt alle veranderingen tijdens de reeksen. De Kamprechter 

handhaaft alle Wedstrijdreglementen en beslist over alle vragen met betrekking tot het 

technische gedrag van de Wedstrijd, indien dit niet anders voorzien is in de WPS Reglementen.  

1.2.2.2 Hij heeft het gezag om tussen te komen in de Wedstrijd, op eender welk stadium om te 

verzekeren dat de Reglementen nageleefd worden.  

1.2.2.3 In het geval van gevaarlijke omstandigheden die de veiligheid van de atleten en de officials in 

het gedrang brengen, kan hij, in samenspraak met de Veiligheidsadviseur de wedstrijd 

stopzetten.  

1.2.2.4 In alle Technische Protesten, gerelateerd aan de Wedstrijd die bezig is, kan hij een beslissing 

geven.  

1.2.2.5 Hij kan een besluit nemen in gevallen waar de Official zijn beslissing en de opgenomen tijd 

niet overeen komen.  

1.2.2.6 Hij geeft een signaal naar atleten, door middel van de vlag omhoog te houden of een kort 

fluitsignaal, dat de start nakend is, en indien tevreden, geeft hij een signaal aan de Starter al 

wijzend met de vlag dat de Wedstrijd kan beginnen.  

1.2.2.7 Hij kan elke atleet diskwalificeren voor elke overtreding van de Reglementen die hijzelf heeft 

vastgesteld of die hem gerapporteerd zijn door andere gemachtigde Officials.  

1.2.2.8 Hij verzekert zich ervan dat alle nodige Officials voor het verloop van de Wedstrijd op hun 

respectievelijke post zijn. Hij zal vervangers aanduiden voor de afwezigen, of voor degenen die 

niet in staat zijn om hun taak uit te voeren of die hij niet efficiënt vindt. Hij mag bijkomende 

Officials aanduiden als dat nodig is.  

1.2.2.9 Hij ontvangt alle rapporten van de Administratief medewerker, de omroeper, de Baanofficial, 

en de Veiligheidsadviseur voor de start van de reeks om te verzekeren dat de zwemmers juist 

staan. 
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1.2.3 De Officials zullen: 

1.2.3.1 Zij hebben de bevoegdheid om in eender welk stadium van de wedstijd op te treden om te 

verzekeren dat de WPS Reglementen nageleefd worden. 

1.2.3.2 Eender welke atleet uitsluiten voor eender welke overtreding van de Reglementen die hij 

persoonlijk heeft vastgesteld.  

1.2.4 De Starter zal: 

1.2.4.1 Hij zal de wedstrijd starten in overeenkomst met de Reglementen 1.3 als vervolg op het 

signaal van de Hoofdscheidsrechter.  

1.2.5 De Hoofdtijdopnemer zal: 

1.2.5.1 Hij zal op zijn minst twee Tijdopnemers aanduiden aan de start en aan de aankomst. 

1.2.5.2 Hij zal ervoor zorgen dat er een tijdscontrole is gebeurd om te verzekeren dat iedereen zijn 

chrono gelijkgezet is met de officiële tijdsklok (15) minuten voor de start van de wedstrijd.  

1.2.5.3 Hij zal van elke Tijdopnemer de startkaart ontvangen waar de opgenomen tijd op vermeld 

staat voor elke zwemmer, en indien nodig zal hij de chrono’s onderzoeken. 

1.2.5.4 Hij zal voor elke atleet de officiële tijd op de startkaart onderzoeken. 

1.2.6 Tijdopnemers zullen: 

1.2.6.1 Zij zullen de tijd van elke toegewezen atleet opnemen. De chrono’s moeten een geheugen en 

een printer-functie hebben en zij moeten goedgekeurd zijn door WPS. 

1.2.6.2 Zij moeten hun chrono’s starten bij het startsignaal, en enkel stoppen als de Hoofdtijdopnemer 

dit vereist. 

1.2.6.3 Onmiddellijk na elke aankomst, de opgenomen tijd en nummer van de atleet op de startkaart 

vermelden en deze aan de Hoofdtijdopnemer overhandigen. 

1.2.6.4 Note: Bij het gebruik van elektronische tijdopname, zal dezelfde nummering gebruikt worden. 

1.2.7 De Hoofdscheidsrechter zal:  

1.2.7.1 Elke scheidsrechter een plaats toewijzen. 

1.2.7.2 Elke beslissing van de scheidsrechters, tijdens de wedstrijd verkregen, zal hij communiceren.  

1.2.7.3 Na elke reeks, zal hij gesigneerde startkaarten van elke baanrechter ophalen en hij zal de 

plaats en het resultaat vaststellen en dit onmiddellijk aan de Hoofdkamprechter geven.  

1.2.7.4 Hij zal aan elke baanrechter zijn taken geven. 

1.2.7.5 Hij zal elke beslissing noteren en communiceren die hij van de scheidsrechters tijdens de 

wedstrijd heeft gekregen.  

1.2.7.6 Na elke reeks zal hij de getekende bladeren met hun opmerkingen tijdens de wedstrijd ophalen 

bij elke baanrechter en hij zal deze onmiddellijk aan de Hoofdscheidsrechter overhandigen.  

1.2.8 Aankomstrechters (2) zullen:  

1.2.8.1 Zij zullen zich positioneren in de aankomstlijn, zodanig dat zij ten allen tijde een klare kijk 

hebben op de aankomst.  

1.2.8.2 Na elke aankomst zullen zij de plaatsen van de atleten noteren, overeenkomstig de 

aanwijzingen.  

Note: Aankomstrechters zullen niet als Tijdopnemers optreden in dezelfde reeks. 

1.2.9 Baanrechters zullen: 

1.2.9.1 Zij zullen zich positioneren in een veiligheidsvaartuig (waar voorhanden), toegewezen door  

willekeurige trekking voor de start, om in staat te zijn om ten allen tijde zijn toegewezen atleet 

te observeren.  

1.2.9.2 Zij verzekeren ten allen tijde dat de Wedstrijdreglementen gevolgd worden, overtredingen 

genoteerd worden en gerapporteerd aan een Scheidsrechter bij de snelste gelegenheid.  

1.2.9.3 Zij hebben de macht om een atleet uit het water te laten komen na het verstrijken van een 

tijdslimiet, opgelegd door de Hoofdkamprechter.  

1.2.9.4 Zij verzekeren dat hun toegewezen atleet geen oneerlijk voordeel haalt, of geen onsportief 

gedrag naar een andere atleet uithaalt en, als de situatie het toelaat een atleet opdraagt om 

een andere atleet door te laten.  

1.2.10  Keerpuntrechters zullen: 

1.2.10.1Zodanig geplaatst zijn dat alle atleten de wijzigingen in de wedstrijd, zoals bepaald in de 

Wedstrijd Informatie Brochure, zullen uitvoeren en zoals besproken op de briefing voor de 

start van de wedstrijd.  
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1.2.10.2Noteer elke inbreuk op de keerpunt procedure op de voorziene wedstrijdpapieren en beschrijf 

de inbreuk bij de Wedstrijdjury op het moment van de inbreuk door middel van een fluitsignaal 

en communiceer dan onmiddellijk de inbreuk bij de Kamprechter.  

1.2.10.3Geef onmiddellijk na afloop van het evenement het ondertekend wedstrijdblad aan de 

Hoofdjury.  

1.2.11 De Veiligheidsadviseur zal: 

1.2.11.1Hij is verantwoordelijk voor alle aspecten van veiligheid gerelateerd aan het verloop van de 

Competitie.  

1.2.11.2Controleer of de hele wedstrijd, met specifieke aandacht voor de start en de aankomst zones, 

veilig zijn, geschikt zijn en vrij zijn van elk obstakel.  

1.2.11.3Hij is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat er voldoende gemotoriseerde 

veiligheidsvaartuigen voorhanden zijn tijdens de Wedstrijd om een volledige veilige steun te 

voorzien naar een veilige uitweg.  

1.2.11.4Hij voorziet voor de wedstrijd voor alle atleten een duidelijk document waar de actuele 

getijden en veranderingen van de getijden in vermeld staan en welk effect de getijden hebben 

op een voortgang van een atleet tijdens de wedstrijd.  

1.2.11.5In samenspraak met de Dokter zal hij de Scheidsrechter aanraden om, naar hun mening, de 

weersomstandigheden ongunstig zijn om de Wedstrijd verder te zetten en zij maken 

aanbevelingen om de wedstrijd aan te passen op een manier dat de Competitie is uitgevoerd.  

1.2.12 De Dokter zal: 

1.2.12.1Hij is verantwoordelijk voor alle medische aspecten, gerelateerd aan de Competitie en de 

atleten.  

1.2.12.2Hij informeert de lokale medische instanties over de aard van de Competitie en verzekerd dat 

elke gewonde geëvacueerd kan worden naar een hospitaal in de onmiddellijke omgeving.  

1.2.12.3In samenspraak met de Veiligheidsadviseur, zal hij de Scheidsrechter adviseren om, naar hun 

mening, de omstandigheden ongunstig zijn om de Competitie verder te zetten en zij doen 

aanbevelingen om de wedstrijd aan te passen op een gunstige manier.  

 

1.2.13 De Baanofficial zal: 

Note: Deze functie mag in samenspraak met de Technisch Afgevaardigde zijn. (verwijzing naar rol van 

Technische Afgevaardigde). 

1.2.13.1Hij is verantwoordelijk voor het corjrect verloop van de wedstrijd aan het WPS en het LOC.  

1.2.13.2Hij zorgt ervoor  dat de omgeving rond de start en de aankomst correct is aangegeven en dat 

al het materiaal correct is geïnstalleerd en , en waar van toepassing, in werkende staat. 

1.2.13.3Hij zorgt dat alle wijzigingen in de wedstrijd goed aangegeven zijn, en voor de aanvang van de 

wedstrijd aangekondigd zijn. 

1.2.13.4Voor de aanvang van de wedstrijd zal hij een inspectie van de baan en de markeringspunten 

uitvoeren samen met de Scheidsrechter en de veiligheidsofficial. 

1.2.13.5Hij zorgt dat de Keerpuntrechters op hun positie staan voor de aanvang van de start van de 

competitie en hij rapporteert dit aan de Hoofdscheidsrechter. 

1.2.14 De Administratief medewerker zal:  

1.2.14.1Verzamelen en voorbereiden van de atleten voorafgaand aan elke reeks en zorgen voor 

beschikbare goede voorzieningen voor alle atleten bij de aankomst. 

1.2.14.2Zorgen dat al de atleten correct aangemeld zijn, met hun wedstrijdnummer en dat alle atleten 

geknipte vinger- en teennagels hebben en dat ze geen juwelen of uurwerken dragen. 

1.2.14.3Wees er zeker van dat alle atleten aanwezig zijn, in de oproepkamer, op het gewenste tijdstip, 

voorafgaande de start.  

1.2.14.4Informeer de Officials en de atleten van de resterende tijd voor de start op regelmatige 

tijdstippen tot aan de laatste 5 minuten, waarin waarschuwingen van laatste-minuut gegeven 

worden. 

1.2.14.5Hij is verantwoordelijk voor alle kledij en materiaal die aan de startblokken gelegd worden, 

naar de aankomstplaats gebracht wordt en in bewaring gehouden wordt.  
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1.2.14.6Zorg ervoor dat al de atleten, die het water verlaten bij de aankomst, het nodige materiaal voor 

hun eigen welbehagen hebben, mocht hun begeleider op dat ogenblik niet aanwezig zou zijn.  

1.2.15 De Opnemer: 

1.2.15.1Neemt de uitsluitingen op van de wedstrijd, voert de resultaten in op de officiële formulieren 

en houdt de team records waar nodig bij. 

1.2.15.2Hij zal elke overtreding melden aan de Hoofdscheidsrechter op een gesigneerd wedstrijdblad 

met als detail de reeks en de uitsluitingsfout. 

1.3 De Start: 

Alle atleten, ongeacht geslacht of Sportklasse, die meedoen in de reeks, starten op hetzelfde moment 

en zwemmen tegelijkertijd in dezelfde reeks met de volgende uitzondering: als de veiligheid en 

afhandeling van zulke aard is dat de start in kwestie door het aantal atleten aanbevolen is dat er twee 

afzonderlijke starts gebruikt worden die atleten enerzijds indeelt bij geslacht of bij Sportklasse. Dit is 

de verantwoordelijkheid van de Open Water Technisch Afgevaardigde om hierin een beslissing te 

nemen.  

1.3.1 Alle Open Water Competities zullen starten met al de atleten die klaar staan op een vast 

platform of in een waterdiepte voldoende voor hen om te kunnen starten met zwemmen op 

een startsignaal.  

1.3.1.1 Als er gestart wordt vanaf een vast platform, zullen de atleten een positie toegewezen krijgen 

op het platform, vastgesteld bij willekeurige trekking. 

1.3.2 Atleten mogen Assistentie voor de start van de reeks vragen..  

1.3.3 De Administratief medewerker zal de atleten en de Officials informeren over de resterende tijd 

voor de start op gegeven tijdstippen en op de 1 minuut interval voor de laatste 5 minuten. 

1.3.4 Als het aantal inschrijvingen vereist dat de start opgedeeld word in een Mannen- en Vrouwen 

wedstrijd, zal de Mannen reeks steeds voor de Vrouwen reeks starten.  

1.3.4.1 Als de reeks is verdeeld in Sportklassen, zullen de hoogste Sportklassen en de Visuele 

sportklasse steeds voor de lager Sportklassen starten.  

1.3.5 De startlijn zal duidelijk bepaald zijn door middel van een apparaat boven water of door middel 

van een verplaatsbaar apparaat op waterniveau. 

1.3.6 De Hoofdscheidsrechter zal een vlag opwaarts houden en door middel van een kort 

fluitsignaal aangeven dat de start naderend is en dat de Wedstrijd onder bevel staat van de 

Starter door de vlag naar hem te wijzen. 

1.3.7 De Starter zal zich zodanig positioneren dat hij zichtbaar is voor alle atleten. 

1.3.7.1 Op het Starterssignaal “Take your marks”, zullen de atleten de starterspositie aannemen. 

Wanneer er gestart wordt vanop een vast platform, zal een stuk van het lichaam in contact 

moeten zijn met het platform.  

1.3.7.2 De Starter zal het starterssignaal geven wanneer hij vindt dat al de atleten klaar zijn.  

1.3.8 Het startsignaal zal zowel visueel en hoorbaar gegeven worden. 

1.3.9 Als er, volgens de Scheidsrechter, een oneerlijk voordeel bij de start door een atleet wordt 

opgedaan, zal die atleet een gele kaart of een rode vlag krijgen in overeenstemming met 

reglement 1.5.3. 

1.3.10 Al de veiligheidsvaartuigen zullen voor de start zodanig geplaatst worden dat zij geen enkele 

atleet zullen verhinderen en indien zij achterblijvende atleten moeten ophalen, zullen zij dit 

doen zodanig dat zij niet in de weg van atleten zijn. 

1.3.11 Ondanks dat zij samen starten, zullen zowel vrouwen als mannen, motorisch of  visuele 

beperking sportklasse in alle andere opzichten, behandeld worden als afzonderlijke reeksen. 

1.4 De Locatie 

1.4.1 WPS Open Water Competities zullen over 5 km wedstrijden gehouden worden en de locatie zal 

goedgekeurd zijn door WPS. 

1.4.2 De wedstrijd zal doorgaan in water dat onderhevig is aan kleine stromingen of getij en zout of 

klaar water. 

1.4.3 Een certificaat van geschiktheid voor gebruik van de locatie zal afgeleverd worden door de 

lokale gezondheid- en veiligheidsautoriteiten. Normaal gesproken moet het certificaat 
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betrekking hebben op de waterzuiverheid en op fysieke bescherming van andere 

beschouwingen. 

1.4.4 De minimum diepte van het water op eender welk moment van de wedstrijd zal 1.4 meter zijn.  

1.4.5 De water temperatuur zal een minimum van 16° en een maximum van 30° hebben. Dit moet op 

de dag van de wedstrijd gecontroleerd worden, twee uur voor de start, in het midden van de 

wedstrijd en op een diepte van 40 centimeter. Deze controle zal gedaan worden in 

aanwezigheid van een Commissie, bestaande uit de volgende personen: een Scheidsrechter, 

een lid van het LOC, en een coach van een aanwezig team, aangeduid tijdens de Technische 

briefing. 

1.4.5.1 De Veiligheidsofficier zal op geregelde tijdstippen de temperatuur nagaan tijdens de wedstrijd. 

1.4.6 Al de wijzigingen van de wedstrijd moeten duidelijk aangegeven worden. Richting boeien die 

de wijzigingen van de wedstijd  zijn, zullen een andere kleur hebben dan begeleidingsboeien. 

1.4.7 Een duidelijk gemarkeerd vlot of platform, waar een Keerpuntrechter op staat, zal aan elke 

verandering van de wedstrijd liggen,  op een manier dat de atleten hun zicht niet belemmerd 

wordt bij de keerpunten. 

1.4.8 De laatste rechte lijn naar de finish zal duidelijk aangeduid en gemarkeerd worden met een 

kenmerkende kleur en zal de grens van de wedstrijd omvatten.  

1.4.9  De finish zal duidelijk aangeduid en gemarkeerd worden op een zichtbare manier. 

1.5 De wedstrijd 

1.5.1 Alle Open Water reeksen zullen Vrije Slag reeksen zijn en de atleten worden geacht om de hele 

wedstrijd te zwemmen, rekening houdende met de keerpunt boeien en de wedstrijd grenzen. 

1.5.2 Scheidsrechters zullen de atleten instrueren die, volgens hun mening, oneerlijk voordeel 

nemen door de slip stream van het veiligheidsvaartuig of Ondersteuning Staff. 

1.5.3 Diskwalificatie procedure 

1.5.3.1 Als, volgens de mening van de Hoofdscheidsrechter of scheidsrechters, een atlleet, of een 

goedgekeurde vertegenwoordigende Ondersteuning staff, of een begeleiding 

veiligheidsvaartuig, voordeel haalt uit een overtreding op de Reglementen of bij het opzettelijk 

maken van contact met een atleet, zal de volgende procedure zich voordoen:  

Eerste overtreding: een gele vlag en en kaart met de atleet zijn nummer zal omhoog gehouden worden 

om de atleet aan te duiden en te informeren of de Ondersteuning staff dat hij in overtreding met het 

reglement is. 

Tweede overtreding: een rode vlag en kaart met de atleet zijn nummer zal door de Scheidsrechter ( 

Reglement 1.2.2.7) om de atleet aan te duiden en te informeren of de Ondersteuning staff dat hij voor 

de tweede keer in overtreding is met de reglementen. De Atleet zal gediskwalificeerd worden. Hij moet 

het water onmiddellijk verlaten en hij zal op een vlot gezet worden en mag niet meer deelnemen aan 

de wedstrijd. 

1.5.3.2 Als volgens de scheidsrechter zijn mening, een actie van een atleet of een veiligheidsvaartuig, 

of een goedgekeurde ondersteuning staff van de atleet, onsportief is, zal de Scheidsrechter de 

atleet onmiddellijk diskwalificeren. 

1.5.4 Veiligheidsvaartuigen en Ondersteuning staff zullen zich zodanig verplaatsen dat zij zichzelf 

niet belemmeren of niet voor een atleet liggen en geen voordeel … 

1.5.5 Veiligheidsvaartuigen zullen een constante positie handhaven zodanig dat atleten  

1.5.6 Op de grond staan tijdens de wedstrijd zal de atleet niet diskwalificeren, maar springen of 

wandelen is niet toegestaan. 

1.5.7 Met uitzondering van Regelement 1.5.6, mogen atleten geen enkele ondersteuning krijgen van 

eender welk vast of drijvend object en zullen ook niet opzettelijk aangeraakt of geduwd 

worden door hun eigen veiligheidsvaartuig of bemanning tijdens de wedstrijd. 

1.5.7.1 Het verlenen van assistentie door een Medical Officer aan een atleet in schijnbare nood, zal 

altijd de officiële reglementen van diskwalificatie  overrulen door "opzettelijk contact" met een 

atleet 

1.5.8 Elk veiligheidsvaartuig zal voldoende gekwalificeerd Veiligheidspersoneel bevatten en de 

minimum vereiste bemanning om het veiligheidsvaartuig operationeel te houden.  
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1.5.9 Het zal verboden zijn voor de atleten om welk toestel dan ook te dragen of te gebruiken, wat 

hen zal helpen hun snelheid, uithouding of evenwicht te verbeteren. Goedgekeurde  

zwemkledij, zwembrilletjes, een maximum van 2 badmutsen, neusknijpers en oordopjes 

mogen gebruikt worden.  

1.5.9.1 Voor Open Water Zwemcompetities met water temperatuur van 20°C,zullen de  zwempakken 

voor zowel mannen als vrouwen, de nek bedekken, noch de schouder of enkel verlengen. 

Onderworpen aan deze specifieke vormen, zullen zwempakken voor Open Water 

Zwemwedstrijden voldoen aan alle andere vereisten voorhanden voor zwempakken voor 

zwembad wedstrijden.  

1.5.9.2 Voor Open Water Zwemwedstrijden in water temperaturen onder 20°C, mogen mannen en 

vrouwen zowel zwempakken als surfpakken gebruiken. Wanneer de water temperaturen onder 

de 18°C is, is het gebruik van surfpakken aangeraden.  

1.5.9.3 Het doel van de reglementen 1.5.9.1 en 1.5.9.2, surfpakken zijn zwempakken, gemaakt van 

materiaal, bevorderend voor thermische isolatie. Surfpakken voor zowel mannen als vrouwen 

zullen de hele buik, rug, schouders en knieën bedekken. Zij zullen geen verlengde van de nek, 

polsen of enkels zijn.  

1.5.10 Het is toegestaan om vetten te gebruiken of gelijkaardige andere voorziene substanties, enkel 

en alleen, als volgens de scheidsrechter deze niet overdadig gebruikt worden.  

1.5.11 Het tempo van een atleet, versterkt door een andere atleet die het water ingaat, is niet 

toegestaan. 

1.5.12 Het coachen en geven van instructies door de toegelaten aanwezige ondersteuningsstaff van 

de atleet, of van de bemanning in het veiligheidsvaartuig is toegestaan.  Een wedstrijdfluitje is 

niet toegestaan.  

1.6 Het verlaten in nood 

1.6.1 In geval van het verlaten van de wedstrijd in nood, zal er opnieuw gestart worden vanaf het 

begin op het snelst mogelijke moment. 

1.7 De aankomst van de wedstrijd 

1.7.1 Het aankomstgebied moet duidelijk gemarkeerd en aangeduid zijn door rijen  boeien, die 

dichter bij elkaar komen naargelang de finish muur nadert. Veiligheidsvaartuigen zullen 

gestationeerd staan bij het benaderen en binnenkomen bij de finish lijn om er zeker van te zijn 

dat enkel de veiligheidsvaartuigen die hiertoe gemachtigd zijn, hier binnenkomen. 

1.7.2 Het aankomstapparaat zal, waar mogelijk, een verticale muur zijn van op zijn minst 5 meter 

breed, vastgezet aan drijvende vlotten waar nodig, op zijn plaats gehouden zodanig dat het 

niet door de wind, getijden of  de kracht van een aanraking van een atleet kan bewegen.  De 

aankomst zal gefilmd en opgenomen worden door een video - systeem met vertraagde modus 

en herhalingsfunctie en een tijdsopname. De aankomst zal gefilmd en opgenomen worden 

van elke zijde en bovenkant door een video – systeem  met vertraagde modus en 

herhalingsfunctie en een tijdsopname.  

1.7.2.1 Wanneer Automatische tijdsopname apparatuur gebruikt wordt om de wedstrijd te timen, is dit 

in overeenkomst met reglement 1.4.  Microchip ontvanger technologie bekwaam om interval 

tijden weer te geven is verplicht en zal toegevoegd worden aan het materiaal. Het gebruik van 

Microchip ontvanger timing technologie zal officieel opgenomen worden in tienden van 

seconden. De finale plaatsen zullen vastgesteld worden door de Hoofdscheidsrechter 

gebaseerd op de Aankomst rechters zijn rapport en de aankomst video cassette.  

1.7.2.2 Het is verplicht voor al de atleten om microchip ontvanger te dragen op hun pols tijdens de 

wedstrijd. Als een atleet zijn ontvanger verliest, zal de Wedstrijd scheidsrechter of een andere 

gemachtigde Scheidsrechter, onmiddellijk e hoofdscheidsrechter inlichten die op zijn beurt de 

verantwoordelijke Scheidsrechter zal bevelen om een vervang ontvanger te plaatsen. Elke 

atleet die de wedstrijd beëindigt zonder ontvanger, zal gediskwalificeerd worden. 

1.7.2.2.1 Atleten zonder bovenste ledematen zullen alternatieve middelen ter beschikking krijgen 

om de microchip ontvanger te bevestigen.  

1.7.2.2.2 Atleten met een visuele beperking mogen aangetikt worden door hun Ondersteunings 

Staff om de aankomst van de wedstrijd aan te duiden. 
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1.7.2.3 Wanneer, bij de aankomst van een Open Water Zwem Competitie, een vertikale muur 

beschikbaar is, zullen de atleten deze vertikale muur moeten aantikken om de wedstrijd te 

eindigen. Elke atleet die deze vertikale muur niet aantikt, zal gediskwalificeerd worden.  

1.7.3 De Aankomstrechter en de Tijdopnemers zullen zich op een manier opstellen, zodanig dat zijn 

in staat zijn om de aankomst ten allen tijden te kunnen observeren. Het gebied waar zij 

gestationeerd zijn, zal exclusief voor hun gebruik zijn.  

1.7.4 Elke moeite zal gemaakt worden om ervoor te zorgen dat de atleet zijn verantwoordelijke 

Ondersteunings Staff  

1.7.5 Bij het verlaten van het water, zullen sommige atleten begeleiding nodig hebben. Atleten zullen 

enkel aangetikt of geholpen worden als zij dit duidelijk aangegeven hebben of voor bijstand 

gevraagd hebben. 

1.7.6 Een lid van het medische team zal de atleten onderzoeken als zij uit het water komen. Een 

stoel, waar de atleet in kan zitten tijdens het onderzoek, zal voorhanden zijn.  

1.7.7 Eens onderzocht door een medisch lid, zullen atleten toestemming krijgen tot verfrissing.  

 

 

 

 


